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املقدمة
اطاللة على م�شهد االزمات

احتف�ل العراقيون بمقدم الع�ام 2018 وكأهنم مل حيتفلوا من قبل. 
بمقدم العام 2014 نصبت ألول مرة »ش�جرة ميالد« يف س�احة عامة 
وسط بغداد، يف »الفردوس« التي شهدت سقوط متثال صدام حسني 
ومعه نظامه. يومها احتش�د العراقيون ورقصوا هبسترييا الذي خرج 
م�ن العتم�ة اىل الض�وء، لكن املخاط�ر األمنية كانت تضعهم برس�م 
االس�تهداف، فالع�ام ال�ذي س�بقه )2013( كان دموي�ًا، بحصيل�ة 
مرعبة س�ّجلت اول ارتفاع قيايس منذ )2008(، ليجيء العام 2014 
بحصيل�ة أكثر رعبًا أع�ادت بورصة الضحايا اىل س�نوات االحتالل 

واالقتتال الطائفي وفوىض السالح امليليشيايت.

بانوراما الدم
يف العام 2008، ش�هد العراق آخر ارتف�اع قيايس لضحايا العنف 
 ،)UNAMI ش�هداء وجرحى( بلغ نحو 10271 ضحية )بحس�ب(
ووفق�ًا ملنظم�ة »Iraq body count« فالرقم أنخف�ض بقليل )9028 
ضحية(، وبكال احلصيلتني فأن الضحايا هم عراقيون خلفوا وراءهم 

ايتامًا وعائالت جمهدة اقتصاديًا.

ذاك العام )2008( ش�هد ِصدامًا خميف�ًا يف البرصة ومدن جنوبية بني 
القوات الرس�مية املدعوم�ة من ق�وات أمريكية وبريطانية وميليش�يات 
شيعية. بعدها، انخفض املنسوب قياسيًا حتى العام 2013، حني عادت 
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ف�ورة العن�ف بقوة غ�ري مس�بوقة، وكأنه اي�ذاٌن بنهاية االس�تقرار اهلش 
امُلصطنع من قبل حكومة رئيس الوزراء االسبق املخلوع نوري املالكي.

فف�ي العام ما قبل األخري من واليته الثانية، كانت حصيلة العنف 
9851 ضحي�ة )UNAMI( وبحس�ب IBC كان�ت 9500 ضحي�ة. 

ث�م قف�ز الرق�م بعده�ا، يف 2014، اىل مرتبة العنف االع�ى )20169 
ضحية( كنتيجة لربوز تنظيم »الدولة االسالمية – داعش« االرهايب، 
بوصفه بدياًل شاماًل لكل مجاعات العنف التي تبنّت النهج التكفريي 

وااللغائي منذ 2003.

وبدءًا من 9 حزيران/ يونيو 2014 ومع س�قوط املوصل امُلدوي، 
تصاعدت االرقام عى الشاش�ات التي يسيل منها دم الضحايا نتيجة 
اهني�ار منظوم�ة »الدول�ة« العراقي�ة يف س�ت حمافظات، ُس�ميت قبل 
اجتي�اح داع�ش ب�»امُلنتِفَضة« لكنها حني »حتررت من س�لطة بغداد« 
بات�ت حُمتلًة من تنظيم تكفريي الغائي متوحش، حينها كان ال بد من 
اعادة ترميم الس�لطة العراقية املنهارة، لكن التكلفة هي دماء ونزوح 

وتدمري الُبنى واخلدمات والنسيج االجتامعي.

املص�ادر الوحي�دة ملعرفة ع�دد الضحايا العراقيني املدنيني س�واء 
كان�وا ش�هداء أو جرحى ش�هريًا وس�نويًا، ه�ي بعثة االم�م املتحدة 
ملس�اعدة الع�راق )UNAMI(، وبعض املواقع االجنبي�ة التي تعمل 
بامكانيات حمدودة. لكن »UNAMI« كمصدر تظل األكثر موثوقية، 
فيام الس�لطات العراقية غائبة متامًا عن تغطي�ة امللف املتحرك صعودًا 
ون�زوالً، ومل تص�در تل�ك الس�لطات، س�واًء الصحي�ة أو االمنية أو 
م�ا يعرف ب��»وزارة حق�وق االنس�ان« س�ابقًا او »مفوضي�ة حقوق 
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االنس�ان« حالي�ًا، ايَّ بياٍن يوض�ح الرواي�ة الرس�مية العراقية حيال 
س�قوط املواطنني الضحايا. فامللف املح�ذوف من االهتامم ينضم اىل 
بقية امللفات املركونة بزاوية االمهال حتى تتضح هلا أمهية سياس�ية أو 

مالية ُيستحصل منها عى منفعة.

لكن، ثمة س�ؤال ايض�ًا: من يتحقق من ارق�ام »UNAMI«؟ من 
يراج�ع صحتها؟ من يس�تطيع ان حُيدد إن كانت ه�ذه االحصائيات 
الش�هرية دقيقة للغاية؟ وهل تعرب عن حقيقة السقوط املؤمل للضحايا 

أم أهنا جتامل السلطة ومتررها باالتفاق معها؟

ولوال احلصيلة الرقمية الش�هرية التي تصدرها بعثة األمم املتحدة 
تل�ك يف الع�راق ومعه�ا أرقام منظم�ة »IBC« التي حت�ي وتصنف 
وحت�دد هويات الضحاي�ا العراقيني، مل�ا كان من املمك�ن العثور عى 

أرقام لظاهرة العنف املبارش يف البالد املمزقة بالدم.

ويف خط�وة تدل عى عدم اإلك�راث والغرق بالفش�ل، احتجت 
احلكومة العراقية عى نرش »UNAMI« ألعداد العس�كريني الشهداء 
واجلرح�ى يف عملية اس�تعادة املوصل، وهكذا ومن�ذ كانون االول/ 
ديس�مرب 2016 امتنع�ت اهليئ�ة الدولي�ة ع�ن ن�رش أع�داد الش�هداء 
واجلرحى العس�كريني. هذه املحاولة متّثل واحدة من أعامل التضييق 
عى ن�رش إحصاءات موثوقة، وتش�ري إىل العقلي�ة املرعوبة من فضح 
تداعيات الفش�ل األمني يف البالد مع تزايد خماطر العسكرة والسالح 

حتت مسميات خمتلفة.

تق�ول اهليئ�ة االممي�ة أن العام 2017 ش�هد استش�هاد 3298 مدنيًا 
وإصاب�ة 4781 مدني�ًا آخ�رًا )مل تش�مل االحصائي�ة ع�دد الش�هداء 
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واجلرحى من القوات املش�ركة العراقية وميليش�يات احلشد الشعبي 
التي تظل جمهولة كالعادة(. 

ثم�ة اس�تغراب عميق م�ن إحصائي�ة ضحاي�ا 2017 ك�ام قدمتها 
»UNAMI«. فخ�الل الع�ام املن�رصم، احتدم�ت عملي�ة اس�تعادة 
املوصل عى مدى 10 اش�هر )ترشي�ن االول/ اكتوبر 2016- متوز/ 
يولي�و 2017(، باالنتق�ال اىل اجلان�ب األيمن من املدين�ة، والضحايا 
الكث�ر الذي�ن س�قطوا نتيجة ممارس�ات تنظي�م »داع�ش« االرهايب، 
باختاذه�م دروع�ًا برشي�ة أو بحم�الت االع�دام الت�ي كان يامرس�ها 
بح�ق املتعاونني املوصليني، فضاًل عن الضحايا الذين س�قطوا نتيجة 
األخط�اء العس�كرية م�ن جانب التحال�ف الدويل �� وه�ي احلصيلة 

االكرب �� والقوات املشركة العراقية وميليشيات احلشد الشعبي.

مل تقدم الس�لطات العراقية الرسمية حتى اللحظة حصيلة حقيقية 
مقنع�ة لع�دد الضحايا املدني�ني. ففيام قالت إن الضحاي�ا نحو 1260 
ش�هيدًا، كش�ف حتقيق صحفي اس�تقصائي )نرشته وكالة أسوش�يتد 
ب�رس( أن أعداد الضحايا جتاوز 11 الف ش�هيد فضاًل عن اجلرحى. 
وه�ذا بخالف ما س�قط منه�م يف العملي�ات يف احلوجي�ة والرشقاط 
وراوة وعانه والقائم ومحرين والرشيط احلدودي العراقي �� السوري 

وقتذاك.

]وكج�ردة حس�اب غري ختامي�ة، أعلن�ت بعثة األم�م املتحدة يف 
الع�راق )UNAMI( استش�هاد وإصابة أكثر من 115 ألف ش�خص 
يف الع�راق من�ذ هناي�ة الع�ام 2012 وحت�ى كان�ون األول/ ديس�مرب 
2018. ووفقًا ملصفوفة الضحايا فأن عدد الشهداء بلغ 39 ألفًا و373 



13

اطاللة على مشهد االزمات

شخصًا، بينام عدد اجلرحى بلغ 76 ألفًا و333 شخصًا[.

ع�دم تعام�ل احلكومة العراقي�ة بجدية مع ملف الضحايا، س�واء 
كانوا مدنيني أو عسكريني، يؤرش اىل غياب الشفافية واحرام حقوق 
االنس�ان واىل االرصار عى التضليل والدفع بمزيد من العنف بسبب 
ع�دم االك�راث، واخف�اء معلومات عن ال�رأي الع�ام املحيل وعدم 
الس�امح ملنظامت حملي�ة صحافية أو حقوقية أو مدني�ة بالوصول اليها 

وتوثيقها.

فاملتس�ببني الرئيس�يني بإحداث الفوىض األمنية الكب�رية بدءًا من 
العام 2013 وما استتبعها من سقوط مدينة املوصل وأربعة حمافظات 
بكامله�ا بي�د تنظيم ارهايب حمدود املس�لحني، وتنفيذه جم�ازر مرّوعة 
بح�ق املدني�ني والعس�كريني، مل توجه هلم هتم ومل يت�م اخضاعهم اىل 
املحاكم�ة ع�ى الرغم م�ن األدلة الكافي�ة ضدهم ومن تش�كيل جلنة 
حتقيق نيابية أدانت املسؤولني الرئيسيني، لكنها مل تستطع تقديمهم اىل 
املحاكمة بس�بب »احلصانة« الُعرفية لألحزاب والش�خوص وتواطؤ 
القض�اء، والس�يام ب�ام خيص مل�ف االختط�اف واالغتي�ال وصمت 
االجهزة االمنية عن مالحقة اخلاطفني، ما اش�اع ثقافة »االفالت من 

العقاب«.

ثنائية املوت �النز�ح
مضت 15 عامًا مريرة عى س�قوط نظام صدام حس�ني يف 2003، 
واحلصيل�ة االنس�انية تتفاق�م. فثنائي�ة »املوت/ الن�زوح« هتيمن عى 
املش�هد غري املس�تقر. فحتى حني بس�طت احلكومة العراقية السيطرة 
ع�ى الثل�ث الذي حكمته ما ُس�مّي ب�� »دولة اخلالف�ة«، ومن بعدها 
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املناط�ق املتن�ازع عليه�ا عقب االزم�ة مع اقليم كردس�تان ك�رٍد عى 
»اس�تفتاء االنفص�ال«، ظّلت تلك الثنائية حارضة وهتدد االس�تقرار 

الثمني. 

تش�ري مصفوفة تتبع النزوح يف العراق التي تعدها »منظمة اهلجرة 
الدولي�ة« اىل أن ع�دد النازحني حتى كانون االول/ ديس�مرب 2017 
بلغوا 2 ملي�ون و615988 نازحًا، فيام الذين عادوا اىل مناطقهم التي 
تفتق�ر بالغالب اىل البنى التحتية واخلدمات االساس�ية نحو 3 ماليني 

و220362 عائد.

هدد النزوح عقد االنتخابات النيابية والبلدية العامة. اقرح رئيس 
احلكومة الس�ابق حيدر العبادي أن جترى »النيابية« يف 12 ايار/ مايو 
2018، بق�رار من جملس الوزراء، لكن رئيس الربملان الس�ابق س�ليم 

اجلبوري، ساوم عى موقف العبادي بأن ما من موعد »حقيقي« لعقد 
االنتخاب�ات جلهة أن حتديد املوعد النهائي »يس�تلزم« موافقة النواب 
ومصادقة رئيس اجلمهورية. في�ام مفوضية االنتخابات احلائرة وقتها 
ردت ب��»ال يس�تلزم« رشط توف�ري 256 ملي�ار دين�ار )280 ملي�ون 
دوالر( لتموي�ل العملية االنتخابية. هذه املس�اومات كانت تقفز عى 
جراح النازح�ني، لذا حاولت القوى العراقية املوصوفة ب� »الُس�نية« 
وبش�كل معلن �� ربام هناك قوى ش�يعية سعت رسًا اىل ذلك ايضًا �� 
تأجيل االنتخابات حتى العام 2019، وش�اطرهتا بالرؤية بعثة االمم 

املتحدة، لكنها بالنهاية استسلمت اىل رؤية النظام احلاكم بعقدها.

االخفاق الس�يايس للقوى »الس�نية« يف حتص�ني مصالح ناخبيها، 
وفشلها بملف إعادة النازحني وإعامر املناطق املحررة، اكد املخاوف 
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بع�دم تقبل النازح�ني والعائدين املش�اركة يف االنتخابات فيام هم يف 
املخي�امت وبني احلطام، ما أث�ر عى حصيلة التمثي�ل النيايب والبلدي 
للق�وى الُس�نية وحلفاءه�ا. وإث�ر ايضا عى فش�ل مس�اعي التأجيل 

السياسية.

شيعيًا مثاًل، سعت الكتلة السياسية املرتبطة برئيس الوزراء االسبق 
املخل�وع ن�وري املالك�ي إىل مترير مق�رح لتأجيل االنتخاب�ات لعدة 
أش�هر �� حتى خريف 2018 ��� ملنح القوى »الُس�نية« فرصة ترتيب 
بيتها الداخيل �� السيام أن املالكي كان حُيّض لتحالف مع الُسنة وهو 
ما اتضح الحقًا بدخول ما ُيس�مى ب�»املحور الوطني« الُس�ني ضمن 
تكتل »البناء« الذي يضم الواجهات السياس�ية للميليشيات املسلحة 
املوالية اليران )احلشد الشعبي( عقب اعالن النتائج النيابية، وانشطار 

املشهد اىل جبهتني بات الُسنة فيها هامشًا تزويقيًا. 

ووسط االنقس�ام الذي نشب يف حزب الدعوة بشقيه )العبادي/ 
املالكي( عى الرش�ح بقائمة موح�دة أو بقائمتني منفصلتني، وجريًا 
عى حسابات العبادي، َغرّي املالكي موقفه رسيعًا وبات كعادته يشري 

اىل »مؤامرة« ملنع عقد االنتخابات. 

ش�حنة اإلشكال العبادي �� الُس�ني انتقلت اىل البحث عن خمرج 
»دس�توري«، فطلب سليم اجلبوري عرب جملس النواب رأي املحكمة 
االحتادي�ة بش�أن التأجيل، فيام ح�ّرك العب�ادي مكتبه نح�و املحكمة 
ذاهتا الس�تصدار فت�وى ب�»عدم التأجي�ل«. وجتد القوى »الش�يعية« 
أن جس�مها االنتخ�ايب مل ُيمس بعمليات التهجري والن�زوح، وبالتايل 
إمكاني�ة االق�راع متوافرة وس�ُتضعف املوق�ف »الُس�ني« االنتخايب 
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جله�ة أن األخري لن حيصل عى متثيل حقيقي، وهذا يعني بحس�ابات 
م�ا بع�د االنتخاب�ات ان الُس�نة جمرد قطع�ة احللوى الرّباق�ة يف كعكة 
تقاس�م الس�لطة. وهو ما افىض اىل حتالف مجيع القوى الُسنية العائلية 
والعش�ائرية املعروف�ة بالفس�اد مع الق�وى املوالية الي�ران، وابرزهم 
مخي�س اخلنج�ر – الذي دأب�ت املاكن�ة االعالمية والسياس�ية املوالية 
لطه�ران وصفه بداع�م »االرهاب« و»داعش« مدى س�نوات طويلة 
– وعائلة الكرابلة وحليفهم عائلة احلالبسة، فتمخض جبل الفساد، 
فانت�ج صع�ود حمم�د احللب�ويس اىل رئاس�ة جمل�س الن�واب العراقي 

بفضيحة رشاء اصوات النواب اجلدد.

اش�كالية النزوح، التي تعه�د رئيس احلكومة الس�ابق )العبادي( 
بحّله�ا بغض�ون آذار/ م�ارس 2018، قبي�ل االنتخاب�ات بموعدها 
احلكوم�ي، ب�دت عس�رية عى احل�ل، جلهة ان االنتش�ار يت�وزع عى 
90 خمّي�اًم، مل يغل�ق منها س�وى خميم واح�د يقع يف االنب�ار إبان اجراء 

االنتخابات، وسط زيادة عددية نتيجة نسبة الوالدات املرتفعة.

لك�ن يب�دو ان العب�ادي وقته�ا، وج�د ح�اًل باهظ�ًا، ب�»إرغ�ام« 
النازح�ني ع�ى الع�ودة اىل مناطقهم غ�ري اآلمنة للخ�روج من مأزق 
التأجي�ل وتقديم صورة مضللة للرشكاء الدوليني بأنه جاد ب�»تصفري 

النزوح«. 

إعادة إع�امر املناطق املتضرة حيتاج اىل 100 مليار دوالر عى أقل 
تقدير. احلكومة واملنظامت الدولية املساندة واملانحة تضع سقفًا طوياًل 
يمت�د اىل 10 أع�وام مقبل�ة رشط »االس�تقرار التام« وع�دم التعرض 
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خلضات عنيفة تعرقل »اخلطة الوطنية العادة االعامر والتنمية«.

لكن خط�ة إعادة النازحني بدت مس�تحيلة بوجود اش�كاليات 
تتعل�ق بإع�ادة االع�امر والتأهيل وتوف�ري الوظائف وض�خ أموال 
للتنمية بسياس�ة التقش�ف الش�ديد التي انتهجتها حكومة العبادي 
للتعوي�ض ع�ن اخلس�ارات اهلائلة التي تس�بب هبا س�لفه املالكي. 
وحتى خطة ال�100 مليار الطموحة بدت ايضَا خياالً سياس�يًا بعد 
تنصل واش�نطن من متويلها. واىل اللحظة مل جيمع مؤمتر املانحني يف 
الكويت س�وى 7 مليارات دوالر فقط، نصفها ليس�ت هبات، بل 

استثامرات مرشوطة!

موازنة االأزمات
 جاءت موازنة العام 2018 - الذي يفرض انه عام »االس�تقرار« 
والب�دء بتنفيذ خطة اإلعامر وفقًا إلعالن احلكومة الس�ابقة - ُمعقمة 
وأدنى من س�قف املوازنات الس�ابقة: 92 مليار دوالر، بنس�بة عجز 
تص�ل اىل 19 ملي�ار دوالر س�تعّوض ع�ى األغل�ب ع�رب 19 قرض�ًا 

اجنبيًا، وهي أكرب نسبة قروض يف تاريخ العراق لسد عجز مايل.

مل خيصص ل�»االعامر ومش�اريع التنمية« من أصل املوازنة س�وى 
قرابة 400 مليون دوالر )600 مليار دينار فقط(. فيام تقلصت موازنة 
إقلي�م كردس�تان قياس�يًا وبنس�بة انخف�اض كب�رية، لتك�ون حصتها 
12.67 يف املئ�ة، بع�د ان متتعت ب�17 يف املئ�ة طيلة عقد مىض. بالتايل 
فإن »االستقرار« الذي ارادته احلكومة تعثر إزاء حتديات ومشكالت 
متفج�رة اقتصادي�ًا وسياس�يًا واجتامعي�ًا، م�ع ارتفاع نس�ب البطالة 
واالنتح�ار وإيقاف التوظيفات احلكومية وب�طء نمو القطاع اخلاص 
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واسترشاء الفساد.

تبدو املؤرشات االقتصادية للعراق ضعيفة ومقلقة. ووفقًا للبنك 
ال�دويل، فإن امجايل الناتج املحيل يبلغ 171.5 مليار دوالر )2016(، 
وهذا يشري اىل أن االقتصاد العراقي يعتمد بنحو كبري جدًا عى املوازنة 
احلكومية يف توفري السيولة واخلدمات وتنشيط السوق عرب املعاشات 
ومشاريع التنمية وعقود االسترياد، ما جيعله ُيسجل نموًا بنسبة 11 يف 
املئة سنويًا مدفوعا بزيادة اإلنتاج النفطي، وارتفاع خمزونات الذهب 
ل�دى البن�ك املرك�زي ملس�توى 89.9 ط�ن )وفق�ًا ملجل�س الذهب 
العامل�ي( عى عك�س احتياطيات النق�د األجنبي اآلخ�ذة بالتناقص 
)48 ملي�ار دوالر حتى اوائ�ل 2017(1، واعتمدت حكومة العبادي 
سياس�ات االستدانة املستمرة، والتي ارتفع منسوهبا منذ العام 2014 
بإف�راط، بعد ان كانت نحو 32.5 مليار دوالر، وفقًا لكش�ف وزارة 

املالية العراقية.

تواجه أي حكومة عراقية، معدل بطالة وفقر مرتفع جدًا باملقارنة 
مع حجم الس�كان والث�روات الوفرية2، وتضخم ي�راوح عند 1.1 

1- اعلن البنك املركزي في 12 تموز/ يوليو 2018 ان احتياطيات العراق بلغت 55.7 مليار 
دوالر، ليقفز االحتياطي فجأة عقب شهرين فقط، أي في 17 أيلول/ سبتمبر 2018 الى 60 
مليار دوالر، مقابل 43 تريليون دينار، ما يعني انه يغطي 170 باملئة من حجم الكتلة النقدية. 
فيما يبلغ الدين العام الداخلي والخارجي والفوائد املستحقة على القروض والتعويضات 

نحو 111.725 مليار دوالر.

توقعاته وتقديراته لالقتصاد العراقي خالل   ،2018 مايو  أطلق البنك الدولي في ايار/   -2
 عن أرقام صادمة بالنسبة للفقر واالحتياجات العامة، مع تحذيرات 

ً
2018، كاشفا العام 

من هشاشة الوضع بسبب مخاطر محدقة بالحالة العراقية، رغم إشارتها إلى تسارع وتيرة 
النمو. يذكر البنك الدولي أن عدد سكان العراق بلغ 38.5 نسمة واجمالي الناتج املحلي 197.7 
3.2 دوالر في اليوم هو 17.9 % فيما  مليار دوالر، ومعدل الفقر وفقا لخط الفقر املحدد بـ 
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يف املئ�ة نتيجة ارتف�اع الكتلة النقدي�ة املتداولة ش�هريًا بحدها األعى 
لنحو 90 مليار دينار. لكن نسبة الفقر ما زالت عند مستويات خميفة: 
22.5 يف املئ�ة عى مس�توى الوطني ككل، وقد تزي�د يف املحافظات 
الوسطى واجلنوبية إثر توقف املوسم الزراعي الشتوي 2018 بسبب 
ش�ح املياه وعودة املقاتلني من اجلبهات ودخول خرجيني جدد لسوق 
العمل. وهي تصل يف املحافظات التي تأثرت بعمليات »داعش« إىل 
41.2 يف املئة1، مع بقاء العراق ضمن مستوى البلدان االكثر فسادًا، 

، لكن خط الفقر الوطني تم 
ً
ترتفع النسبة باحتساب 5.5 دوالر دخل في اليوم الى 57.3 دوالرا

تحديده بـ ٪22.5. فيما يبلغ معدل العمر في العراق 69.6. ويتوقع التقرير تسارع وتيرة النمو 
لالقتصاد العراقي بفض تحسن األوضاع األمنية حيث سجل 4.4 % في القطاع غير النفطي 
في 2017، رغم البطء في أنشطة إعادة اإلعمار بسبب تداعيات الحرب وانخفاض أسعار 
النفط، وسط آمال معقودة على عمليات إصالح هيكل االقتصاد ومعالجة مشكلة النزوح 
حيث مازال %10 من العراقيين يعانون من النزوح. وقدر احتياجات العراق إلعادة اإلعمار 
بـ 88 مليار دوالر إال أن املؤشرات اإليجابية سيدة املوقف بشكل طفيف وفق التقرير حيث 
 منخفضا في 2017 بنسبة 0.1 % والعجز الكلي للموازنة انخفض إلى 

ً
سجل التضخم معدال

%2.2 في العام 2016. وساعدت تحسُن النواتج املالية على استقرار الدين العام في 2017 
بعد زيادة نسبته جراء عمليات االقتراض وإصدار ضمانات الديون حيث استقرت نسبة 
 بإجمالي النتاج املحلي في 2016 على سبيل املثال عند 64 %، وبدأت احتياطات 

ً
الدين قياسا

النقد األجنبي باالزدياد في 2017 ملواجهة الصدمات الخارجية. وأشارت إحصاءات سوق 
العمل إلى مزيد من التدهور في أوضاع الفقر حيث سجل معدل مشاركة الشباب بين 15 
 وزاد معدل البطالة نحو الضعفين في املحافظات املتضررة من 

ً
 ملحوظا

ً
 تراجعا

ً
– 24 عاما

العنف املرتبط بداعش والنزوح حيث سجل %21 مقارنة بباقي املحافظات 11 %. 
لكن صندوق النقد الدولي اعلن في 24 ايار/ مايو 2018، ان معدل بطالة الشباب في العراق 
تبلغ اكثر من 40 %، فيما تبلغ معدل النساء خارج القوى العاملة فيه ما يقارب من 85 %. 
ان معدل   ،2018 اغسطس  آب/   23 لذلك اعلنت وزارة التخطيط العراقية في   

ً
وتأكيدا

البطالة بين الشباب في البالد تبلغ 22.6 في املئة، غالبيتهم من اإلناث.

 لذلك اعلنت وزارة التخطيط العراقية في 23 آب/ اغسطس 2018، ان معدل 
ً
1- وتأكيدا

وبحسب الجهاز  غالبيتهم من اإلناث.  في املئة،   22.6 البطالة بين الشباب في البالد تبلغ 
املركزي لإلحصاء الذي اعّد املؤشرات، فأن معدل البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 
 الى ان نسبة معدالت 

ً
15 إلى 29 سنة يبلغ 22.6 في املئة، 56.3 في املئة منهم من اإلناث. مشيرا
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عند املرتبة 166 عامليًا.

غ�رق العراق بدوامة س�حيقة من الس�واد، فيام كان�ت ثلث مدنه 
مس�تباحة، واخلزين�ة خاوية م�ع بدء حكومة تس�وية عراقي�ة جديدة 
بالعم�ل )2014 - 2018(. وبرزت خ�الل االعوام االربعة حتديات 
فادحة تتعلق باالنقس�ام السيايس واالجتامعي والضعف االقتصادي 
نس�تعرضها يف هذا الكتاب بالتحليل املوضوعي واالحاطة الدقيقة، 

بام يوفر مساحة بحثية موثقة مستقباًل.

مشاركة الشباب في القوى العاملة تبلغ 36.1 في املئة، و«هذه األرقام أقل بكثير عن أخرى 
أعلنها صندوق النقد  الدولي في أيار/مايو املا�ضي، حيث بين أن معدل البطالة لدى شريحة 

الشباب في العراق تبلغ أكثر من 40 في املئة«.
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الفصل االول

15 عامًا من ال�شوارب املحلوقة:
الن�شر بطعم الهزمية!

ُكنّا نسمع دويًا خميفًا ملدافٍع تطلق قذائف ال تسقط عى أي مكان، 
وال ومضة تدل عى إطالقة قد حُتولنا إىل أش�الء والفتات سود تعلق 
يف الس�احات الت�ي ح�ورصت برجال لبس�وا ش�وارهبم ع�ى طريقة 

صدام حسني )آنذاك(.

ليلة غامضة سوداء مرت هبلع مكتوم يف بناية قيد اإلنشاء يف موقع 
جامع�ة البرصة/ باب الزب�ري - حني وصلت الق�وات الربيطانية إىل 
»جرس الزبري« يف 27 آذار/ مارس 2003 - حتولت فيام بعد إىل مكتبة 

كبرية لطلبة كلية الدراسات التارخيية1. 

ليلة خارج التاريخ، حتس�ب ضمن العمر املهدور يف بالد يستفيق 
تارخيها عى قذائف وينام عى انقالبات. كانت تلك ليلة بداية سقوط 

البرصة، ومن بعدها كامل البالد. 

عش�ية انطالق احل�رب امُلدانة االن، وامُلرحب هبا بحامس�ة يومها، 
حني كان الديكتاتور البش�ع جُيند الناس لقت�ال »العلوج«2؛ انتظمت 

»كلية التربية  لتتحول الى  من قبل مجلس جامعة البصرة،   2003 الغيت بعد العام   -1
للبنات« ضمن مساعي فرض التوجهات االنعزالية في التعليم الجامعي في العراق.

2- استعار صدام حسين منذ ان قاد تيار »االسلمة« بعد هزيمة حرب الخليج الثانية 
مع  عداوته  لتوصيف  املن�ضي  االسالمي  التاريخ  من  ومفردات  مصطلحات   ،)1991(
على  القائم  »الجديد«  السيا�ضي  قاموسه  ان  الى  ّبه 

َ
ن
َ
وت االميركية،  املتحدة  الواليات 
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م�ع جمموعة من طلبة جامع�ة البرصة بخلية ل�»الدف�اع املدين«، لكّن 

مهمتنا الرئيس�ة مل تكن إخالء من يس�قط جرحيًا أو قتياًل، بل احلفاظ 

عى مباين اجلامعة ومكتباهتا من »الفرهود« و»احلّوَسمة« – أي النهب 

والرسقة والتخريب واحلرق -.

البعثيون لبس�وا »خاكّيهم« وتسلحوا ب�»كالش�ينكوفات« صدئة 

وعي�ون تتوعدنا نحن املصفقني املس�تقبليني لس�قوط »ابن العوجة«1 

ح�ني يفر بجل�ده من احل�رب ليظف�ر بجلودن�ا؛ وترج�ى الرمحة إن 

ضاقت هبم األرض والثارات.

 لجدلية الربط بين »العروبة 
ً
»استعادة التاريخ« او مشروعه بـ«اعادة كتابة التاريخ« وفقا

لذا استجلب مفردة  من اية توصيفات لها داللة عميقة ضد االميركيين،  واالسالم«، 
 لألميركيين الطامحين الى االطاحة به آنذاك، ال سيما 

ً
لتكون مردافا العلوج«  »العلج/ 

في العام ذاته.  »حرية العراق«  وصدور قانون   ،1998 »ثعلب الصحراء«  بعد عملية 
واستخدم صدام هذه اللفظة بمحمولها التاريخي ألول مرة في خطاباته قبل اشهر من 
اندالع الحرب في آذار/ مارس 2003، وحّولها وزير االعالم الشهير آنذاك »محمد سعيد 
الصحاف« الى »ايقونة« اعالمية ضمن حرب التصريحات التي كان يطلقها قبل وأبان 
في العربية هو: »الرجل الغليظ من كفار العجم«. ولعل اول  اندالع الحرب. و«العلج« 
داللة للتوظيف املشابه الذي اراده »صّدام«، كان ألبي البقاء الرندي االندل�ضي عقب 
وطرد املسلمين من حكم االندلس،  »تحالف قشتالة«  انتصار املمالك املسيحية في 
واملعروفة بـ»نونية ابو البقاء الرندي«: ]وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت/ كأنما هي 

ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة/ والعين باكية والقلب حيران«.

1- القرية التي نشأ بها صدام في مدينة تكريت، وتقع على ضفة نهر دجلة قبالة ناحية »العلم« 
شين في 

ُ
بـ»ابن العوجة« لجهة داللة املعنى امل  

ً
االن. كان يحلوا للعراقيين ان يلقبوا صداما

 التي تعبر عن »االعوجاج« و«االنحراف«، 
َ
اللهجة العراقية املحكية والعربية الفصحى ايضا

كانت  »البدوي«،  القبلي  للتفاخر  توظفها  االعالمية  وماكنته  النظام  رأس  كان  فبينما 
للعراقيين داللتها املوازية للتقليل من شأن رأس النظام واستنكار نشأته وعائلته كقطاع 

طرق ازليين.
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)1(

م�ع مفتت�ح ليلة 19 آذار/ م�ارس 2003، ليل�ة الصواريخ الذكية 
ّعُت بقراءة رواية صدام حسني املقيتة »القلعة  والبوابات املفتوحة، رَشَ
احلصينة«1، الرواية التعبوية املليئة بالقرف اإليديولوجي، والدروس 
الرفاقية الس�خيفة. ح�اول فيها صدام أن يكون بط�اًل هورقليائيًا من 
بقايا األبيض واألس�ود الس�تينية. ختّيل صدام فيها إمرباطورية تطلع 
م�ن التاري�خ بصيغة احل�ارض تتس�لح ب�»العقيدة« و»الن�رص اإلهلي« 
و»مب�ادئ البعث«. تتعرض لغزو من »حتالف بربري«. اس�تعاد فيها 

صدام نفسًا مناطقيًا كرهيًا مليئًا بفحولة كاذبة.

يف رواية صّدام؛ صالح الش�اب البعث�ي العصامي األنيق وامللتزم 
»اب�ن املوصل«، وس�مرية الش�ابة املتعاطف�ة مع البع�ث والناجية من 
خيان�ة »الوط�ن« جله�ة طائفته�ا »الش�يعية« بوصفه�ا »ابن�ة الِعامرة« 
اجلنوبي�ة، يلتقي�ان يف س�احة تدريب ببغ�داد، فتجمعه�ام قصة حب 

طروادي »ماسخ« إال من مفرديت »رفيقي ورفيقتي«. 

ح�اول صدام أن يصادر احلب الذي »استش�هد« يف قلوب مليون 
عراقي س�قطوا يف جبهات القتال مع إي�ران، يف اللحظة الرعناء التي 
ق�رر فيه�ا اختط�اف الب�الد إىل مغام�رة خ�ارسة بالتأكيد اس�امها »ام 

احلواسم« بعد »ام املعارك«. قدرة رفيعة عى اختالق البطولة!

تيقنت مع س�قوط أول صاروخ عى بغ�داد، عقب اخلطبة الرديئة 
غ�ري احلامس�ية واملقتضبة التي ألقاه�ا الرئيس بوش االب�ن من البيت 

»رواية  هي الرواية الثالثة التي كتبها صدام حسين تحت اسم  »القلعة الحصينة«:   -1
لكاتبها« من 713 صفحة ونشرت عام 2001. 
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البيض�اوي، واألغني�ة الرّس التي بثته�ا )إذاعة س�وا العربية( ألصالة 
نرصي »س�احمتاك كثري«، وصوت فاضل مش�عل، املراس�ل اآليت من 
بغداد عرب األقامر الصناعية مرورا بواشنطن، إىل البرصة، الذي أعلن 
س�قوط أول الصواريخ األمريكية عى ما س�يعرف الحق�ا ب�»املنطقة 
اخل�ضاء«، حينها كنّ�ا – نحن الطلب�ة املتطوعون- نجل�س يف باحة 
)كلي�ة الدراس�ات التارخيي�ة( فج�رًا، منتظري�ن كلمة لص�دام يعلن 
فيه�ا املوافق�ة عى مبادرة الش�يخ زايد آل هني�ان، فنطمئن أن »وحش 
االنف�الت« لن خيرج من داجور القوميني و»اجلهاديني«. لكن تيقنت 

أننا أمام انقالب هائل سيعصف بكامل املنطقة.

كان�ت احل�رب ق�د اندلع�ت يف »رواية صدام حس�ني« من�ذ أيام، 
لكنه�ا مل تندل�ع بعد يف عامل املهيب الركن املخ�ي بجيش منهك منذ 
ح�رب 1991، ب�دا »أبو عدي« منت�رصًا يف حربه امُلتخّيل�ة، ومهزومًا 

عى االرض.

اهنيت رواية صدام صبيحة التاسع من نيسان/ ابريل 2003، وبعد 
ساعات شاهدت من عى »تلفزيون الكويت« الذي كان يصل البرصة 
عرب البث املغناطييس األريض، مش�هد سقوط صنم ساحة الفردوس. 
حلظته�ا كن�ت يف البل�دة التي عش�ت فيه�ا طفولتي وصب�اي – قضاء 
امْلَدّينَة )شامل البرصة( -. حلظتها وعرب البساتني القريبة التقطت عيني 
اول جمنزرٍة امريكية وجنود مارينز. مشيت بعدها اىل وسط البلدة. كان 
االمريكي�ون ق�د احتلوا مقر ح�زب البعث ومتركزوا في�ه. كانوا بضعة 

جنود، واالهايل باملئات. كنا واياهم نتبادل الدهشة ذاهتا.

س�قط مع بدء االحتالل اخل�وف مضجًا ب�األمل والدموع، كانت 
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حلظة وحش�ية مل اس�تطع فيها أن أتبني مالمح موقفي، كان مزجيًا من 
االرتياح والذنب والغّصة والتفاؤل.

)2(

بع�د 11 عاما عى »التغيري العراقي«، جي�يء دور »الربيع العريب«. 
مل يك�ن مستس�اغًا حينها احلديث عن حتول العراق م�ن »حاٍم للبوابة 
الرشقي�ة« إىل حج�ر الدومينو األول يف مش�وار ه�دم األنظمة اآليلة 
للس�قوط، كانت الس�ايكوباثية العربية بأعى مستوياهتا يف 9 نيسان/ 
ابري�ل 2003، والع�راق أش�به ب�»خمبول« حياول األمريكان الس�يطرة 

عليه بمزيد من »الكّي«.

حلظته�ا كان�ت هناك نق�اط دالل�ة فائقة االمهي�ة، يف ظ�ل انكفاء 
األنظم�ة العربية إىل ما خلف املتاريس األمنية، والتحول من »صديق 
للح�رب« إىل »ع�دو لالحت�الل«، فلم تكن أس�لحة الدمار الش�امل 
ه�ي الغاي�ة، بل ك�رس »قف�ل البوابة« والدخ�ول إىل أح�راش املنطقة 
الغامضة، بزعامئها احلديديني، وش�عوهبا املش�بعة باهلزائم وخياالت 

األعضاء الذكرية املنترصة.

املخيل�ة األمريكي�ة مل تنزع الصورة النمطية عن الرشق األوس�ط، 
فالرؤي�ا  املخلص�ني.  والرعاي�ا  واخللف�اء  واإلم�اء  اجل�واري  رشق 
األمريكي�ة أتت عى وفق م�زاج التاريخ، رغم أن ب�وش االبن كانت 
مخريت�ه العقائدي�ة أكث�ر »فانتازي�ة« مث�ل ص�دام يف روايت�ه »القلع�ة 
احلصين�ة«. اختلق بوش مع »غزوة الربجني« يف 11 أيلول/ س�بتمرب 
2001، م�ا دع�اه إطالق احل�رب االس�تباقية وفق عقي�دة املحافظني 

اجلدد حتت تعبري »الثمن املسبق للحرية«.
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»الربيع العريب« مل يكن وليد حراك شعبي، أو رغبة ثورية مفاجئة، 
بل هو اس�تغالل ش�يطاين لرغبة املجتمعات العربية بالتحرر وازاحة 
املايض. يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2003، أعلن بوش أن »ديمقراطية 
العراق س�تتكلل بالنج�اح، وإن ذلك النجاح س�يصعد وترية األنباء 
التي س�تتواىل من كل من دمش�ق وطهران لتقول إن احلرية يمكن أن 

تشكل مستقبل كل أمة من األمم«.
ح�ني اح�رق حممد البوعزيزي، التونيس الش�اب بائ�ع اخلضار يف 
قصب�ة بوالي�ة س�يدي بوزي�د نفس�ه، يف 17 كانون األول/ ديس�مرب 
2010، ب�دا وكأن�ه حكاية س�ينامئية مركبة ع�ى الواق�ع، ألن احلادثة 
»البس�يطة« بعرف مديريات األمن العربية منذ انفصاهلا املكوكي عن 
املحطات االستعامرية األم – الدول الكربى – ال يمكن هلا أن حُتِّدث 
كل هذا اهلياج »الثوري«، وجتعل الصورة النمطية باألسود واألبيض 
التي استعرضها صدام يف القلعة احلصينة، تتحول إىل لقطات عاجلة 
كإع�الن س�يايس تروجيي يرافق م�ع إعالنات منتجات االس�تهالك 

اآلدمي عى الشاشات!
امليدي�ا وش�بكات التواصل االجتامع�ي والقطيع�ة اإليديولوجية 
والتارخيية مع جمتمع ش�اب ناش�ئ مل ختتزن ذاكرته مشاهد اخلطابات 
»الرنان�ة« للزع�امء ومس�ريات االحتجاج عى االس�تعامر، ومل جيرب 
أقبية الس�جون العدائية البشعة، كان بحرًا نائاًم يموج وسط الطمأنينة 
الس�لطوية، كانت السبب، لكن اإلرادة العاملية كانت حمرضة وفاعلة 

باجتاه تضخيم احلدث ليبدو »انقالبًا ديمقراطيًا«.
يف آذار/ م�ارس 1991، كان ثم�ة ربيع عراق�ي منيس، 14 حمافظة 
عراقية انتفضت حينها. هتاوى النظام وأجهزته القمعية، لكن مل يكن 
هناك ثمة »فتحة رّسية« يدل�ف منها العراقيون إىل حلظتهم التارخيية، 
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التي دلفت منها »شعوب الربيع العريب« فيام بعد.

كان اخلي�ار ال�دويل أن ُتقمع تلك »الث�ورة« – االنتفاضة العراقية 
الت�ي انطلق�ت م�ن البرصة -، ويت�م توجيه الع�امل بعي�دًا اىل ضفاف 
اخرى. واالن؛ 15 عامًا مّرت والعراقيون ينتفضون، يأكلون احلرصم 
وينامون عى خوف، فيام كان يمكن لدبابات ش�وارزكوف1، أن تأيت 
إىل بغ�داد بس�هولة دون أي مقاوم�ة تذك�ر آن�ذاك، ومل يك�ن لصدام 
حينه�ا، متاثي�ل ونصب عى ع�دد نف�وس العراقيني، وكانت س�احة 
الف�ردوس خالية، ليس�ريح هبا جن�ود املارينز هبدوء ع�دة أيام، ومن 
ثم يرحلوا دون »هزائم كاوبوية« أو سجون رسية و«منطقة خضاء« 

حمّرمة وطبقة سياسية متخمة بالفساد واجلريمة.

يقول كنعان مكية يف اس�تعادته حلرب 2003، ومراجعة أخطائها، 
نرشه�ا يف صحيف�ة الرشق األوس�ط: إن »انتفاض�ة 1991 حصدت 
نحو 200 ألف شخص بنهاية عام 1991، معظمهم شيعة من جنوب 
الب�الد، حي�ث أهنم، بخ�الف األكراد يف ش�امل الب�الد، كانوا أرسى 
العوام�ل اجلغرافي�ة وطبيع�ة املنطق�ة )...( وقف�ت اجلي�وش الغربية 
والعربي�ة، التي ج�اءت لتحرير الكويت، عى ال�راب العراقي وهي 
تراق�ب، بل وحتى تتفاوض عى اس�تخدام املروحيات مع جنراالت 
ص�دام، بين�ام كان املتم�ردون يطالب�ون بالدع�م والس�الح ث�م قت�ل 

1- هربرت نورمان شوارزكوف، جنرال اميركي، أصبح بحكم منصبه في قيادة املنطقة 
 عن سير عمليات معارك »عاصفة الصحراء« 

ً
الوسطى للقوات األميركية مسؤوال مباشرا

وقيادة قوات التحالف الدولي ضد العراق في العام 1991. توفي في 27 كانون االول/ ديسمبر 
 
ً
. ولد في تورنتن بنيوجر�ضي العام 1956, والده كان جنراال

ً
2012، عن عمر يناهز 78 عاما

 لشرطة طهران منتصف االربعينيات ايام االحتالالت االميركية والروسية 
ً
، وكان قائدا

َ
ايضا

والبريطانية اليران.
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ع�رشات اآلالف منهم حتت وطأة قصف تلك املروحيات. فلم يكن 
خل�ع صدام حس�ني، وفقا ملا أع�رب عنه خبري تلو اآلخر يف وس�ائل 
اإلعالم، ج�زءا من مهمة األم�م املتحدة املتعلقة باحل�رب. وبالتايل، 
كان العراقيون العاديون يموتون ارسابًا، بينام كان النظام العريب الذي 
خيض�ع كثري من�ه لقيادة جمموعة متامس�كة من الطغاة يس�تعيد وضعه 
السابق بقوة اجليوش الغربية. وعندما ننظر إىل املايض، يمكننا القول 
إن القت�ى العراقيني مهدوا الطري�ق ملا حيدث يف األجزاء األخرى من 

الرشق األوسط اليوم«.

)3(

اآلن؛ اللحظ�ة التارخيية الفاصل�ة يف حنجرة الزمن الغائص بالدم 
واإلحباط واخليبة، كيف يمكن أن ُنقيم التجربة عراقيًا؟ كان العرب 
وصدام بشواربه »الثخان« واملجتمع الدويل، يعرفون مجيعا أن سقوط 
بغداد، وقي�ام اجلمهورية الثالثة بصفته�ا »الديمقراطية« ال حتتاج إىل 
130 ألف جندي مارينز، و9 أعوام من االحتالل )2003 – 2011(.

كان االهني�ار بحاج�ة فق�ط إىل توجي�ه الكام�ريات إىل الداخ�ل، 
واحلص�ول ع�ى امتي�از نق�ل الب�ث احل�رصي هل�رب ص�دام وقلعته 
احلصين�ة إىل حي�ث الالعودة، لكن يبدو أن التاري�خ لدى املحافظني 
اجل�دد، النقطة املركزية يف احلدث كله، س�قوط الع�راق بداية لرصاع 
الرمزي�ات، رصاع الص�ورة القديم�ة املس�تعادة، املحافظ�ني اجل�دد 
بعقليته�م »التوراتية«، واإلس�الميني اجل�دد بعقليته�م »الغزواتية«، 
رصاع أضداد خيرج من املايض ليخطف املس�تقبل. لعب األمريكيون 
ع�ى اهلاجس العاطف�ي العراقي املطمور، 9 نيس�ان/ ابريل س�قوط 
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صدام يعني »ش�يعيًا« إع�دام األب الروحي حلزب الدعوة احلاكم يف 
العراق املتحول إىل الس�لطوية لعقد طويل ومرهق من الفس�اد والدم 

واجلريمة1.

ح�ني حط بول بريمر ببدلته األنيقة مع بس�طال خش�ن أهداه إليه 
ابن�ه مع تعليق بس�يط »أهديك هذا البس�طال لركله�م جيدا يا أيب«، 
كان�ت أول مهامت�ه التخريبي�ة الش�اقة، تش�طري الوطن إىل مس�ميات 
مقموعة بالفعل االس�تعامري نفس�ه، غري أن صق�ر املحافظني اجلدد 
ج�ورج ب�وش االب�ن كان يريد »تصحي�ح اخلطأ التارخي�ي بأن حتكم 

األكثرية، األقلية«. 

»الربي�ع الع�ريب« املنطلق م�ن املنبع العراق، جاء من اجل جتس�يد 
ه�ذه الفك�رة أيضا. ب�ات العراقيون ع�ى مفرق طرق، بع�د هزيمة 
ربي�ع املارين�ز، وع�ودة »الش�وارب« الكثة املع�ززة باللح�ى الكرهية 
عرب »داعش« وامليليش�يات الش�يعية، وشوارب أخرى يف بغداد تنمو 

كالرسطان، فمرحى لألكثرية التي تتسلط عى األكثرية!

1- اســـــــــتحضر الشيعة العراقيون ذكرى تصفية النظام العراقي الســـــــــابق للزعيم الروحي 
لحزب الدعوة االســـــــــالمية، اية هللا محمد باقر الصدر )8 نيسان 1980(، الذي تحّول الى 
)التاسع من نيسان( ليتوافق مع املخيال الســـــــــيا�ضي للسلطة »الشـــــــــيعية« الجديدة، وان 
ت بالنظام املخيف، ما هي اال واحدة من عالمات اشتغال املقدس بعد 

ّ
الكارثة التي حل

غيبوبته القســـــــــرية، وان القوة الرهيبة لفاعلية العداء ضد التشيع باتت معكوسة بحكم 
 
ً
»انتصار الدم على السّيف«، لكن هذا الخالص »االميركي« للتاريخ الشيعي، يوافق ايضا
ضمن التاريخ الخاص بالطائفة، ذكرى اغتيال االمام الحسن بن علي )7 صفر 1424 هـ/ 
 تزامن اغتيال الحسن 

ً
9 نيسان 2003(، لكن الجماعة الشيعية السياسية اغفلت عمدا

واستحضرت فقط تصفية الصدر -، فاستظهرت اولى الشعارات السياسية بطريقة غير 
مباشـــــــــرة فكرة »انتقام التاريخ« والتأثير القداســـــــــوي في االقتصاص. وبطريقة ما كان التاريخ 
.»

ً
الغيبي ُيحرك الشيعة بأن معاداة أي سلطة للساللة املقدسة، سينعكس عليها »انتقاما
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»العراق الدميقراطي«:
التجربة احلزبية »الرثة«

كانت تق�ارب الرابعة فجرًا ببغداد غداة 20 آذار/ مارس 2003، 
ح�ني ظه�ر الرئي�س األمريك�ي األس�بق ج�ورج ب�وش م�ن املكتب 
البيض�اوي، ليعل�ن ب�دء احل�رب ع�ى الع�راق، عق�ب انته�اء مهلة 

الساعات األخرية. 

كان الرقب لدى العراقيني ملا ُيمكن أن ُتسفر عنه احلملة األمريكية 
اجلدي�دة. أم�ا النظ�ام فاهني�اره كان حمس�ومًا حتى قبل ب�دء احلرب. 
الرق�ب كان�ت حتوطه أش�جار أم�ل عالية حتج�ب املخ�اوف التي مل 
يك�ن العراقيون يدركوهنا حلظة س�قوط أول صاروخ عى العاصمة. 
هكذا كان املش�هد، مع قليل من اإلثارة الت�ي ختلقها أجواء أي عمل 
عس�كري. اإلث�ارة األبلغ كانت يف خطاب الرئي�س األمريكي الذي 
جاء وكأنه نٌص ناضل كاتبه كثريًا من أجل إخفاء النوايا، لكنه كشف 

الكثري عام القاه العراقيون فيام بعد.

حلظته�ا، وبين�ام القنابل الضخمة تن�زل من الس�امء، ال أحد ُيفكر 
بنٍص ُكت�ب من أجل إعالن حرب، إنام ال�رؤوس املتعبة، واملتوهجة 

باألمل أيضًا، تفكر ب�»التغيري«. 

ع�ى املقس�م اآلخر م�ن الع�امل كان »التغيري« له دالل�ة خمتلفة غري 
التي ينش�دها العراقيون. فالرئيس األمريكي شدد: »حتى ال نتصدى 
للتهدي�د بجي�وش مكافح�ة اإلطف�اء والرشطة واألطباء يف ش�وارع 
مدنن�ا يف املس�تقبل«، ما يعن�ي االنتق�ال إىل األرض البديلة للرصاع. 
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وثم�ة تربي�ر »ُمّقنِع« لعراقي�ي الداخل الذين كانوا خيش�ون أن تكون 
احلمل�ة اجلديدة ش�بيهة بالقديمة يف آذار/م�ارس 1991، حني ُتركوا 
يواجه�ون مصريه�م أمام ص�دام اجلريح ال�ذي يري�د أن يأخذ بثأره 
الب�دوي من هزيم�ة الكويت. كانت التطمين�ات األمريكية كافية بأن 

هذه املرة »لن نقبل بأنصاف اإلجراءات )...( وسوف ننترص«.

تع�ّود العراقي�ون كث�ريًا ع�ى »االنتص�ارات« الت�ي ال تأتيهم إال 
باملصائب. وما أن حّل »التغيري« األمريكي، إال وكان احلريق يندلع يف 
اجلسم العراقي وينهش أشجار األمل العالية التي أحاطت بالرقب.

تك�شري التعددية
ب�دءًا من أواخر ثامنينات القرن الفائ�ت، فّكر النظام بلعبة جديدة 
إلدارة الرصاع يف الداخل، بإعالن حمدود للحريات السياس�ية - عى 
الطريق�ة الس�ورية - ب�»حزب قائ�د« و»أحزاب جمتمع« تتامش�ى مع 
الس�لطة وفلس�فتها. لكن عجلة تلك اللعبة انك�رست عقب اهلزيمة 
يف خيم�ة صف�وان. ومن�ذ أن ُعطلت احلياة السياس�ية يف البالد عقب 
1958، ضاعت التقاليد احلزبية، وحتولت إىل مناكفات »طائفية« بدءًا 

من إجازة واجهة اإلخوان املسلمني - احلزب اإلسالمي العراقي - يف 
العام 1960، وانتهاًء بتوجيه الضبة األخرية للتجربة احلزبية بإعالن 
»ح�زب الدعوة اإلس�المية« يف نيس�ان/ابريل 1980 حزب�ًا »عمياًل 
حمظورًا«، بينام األحزاب ذات الصبغة »العلامنية« كاحلزب الش�يوعي 
العراق�ي، وح�زب الس�اللة العائلي�ة »الديمقراط�ي الكردس�تاين« 
واليس�ار الك�ردي »االحت�اد الوطن�ي الكردس�تاين« وملحقاهت�ام من 
أح�زاب الظ�ل وجمموعات العم�ل األيديولوج�ي واملذهبي ُمورس 
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ضده�ا عملي�ة تقليم ممنهج�ة، فأخض�ع العراقيون إىل عملي�ة تدويٍر 
»سياس�ية« و»اجتامعي�ة« بتغي�ري نم�ط التفك�ري م�ن »االنفت�اح« إىل 
»الش�مول«، فيام ظل�ت »التعددية احلزبية« جزيرة ناس�تالوجية تطفو 

عى سائل اخلوف املرشح من القمع.

أواس�ط ثامنيني�ات الق�رن املايض، ابت�دع النظ�ام برناجمًا مّس�حيًا 
فها  ملكافح�ة ما أس�امه ب� »اجلريمة السياس�ية« ضم�ن إدارة أمني�ة عرَّ
ب�»مرك�ز التطوي�ر األمن�ي«، وهي تش�به إىل حد كبري أنش�طة منظمة 
أمن الدولة بأملانيا الرشقية، مهمتها رصد النشاط »املعادي« وإصدار 
دلي�ل أمني للمتابعة واملراقبة. وضّم�ت تلك الالئحة حينها أكثر من 
22 حزب�ًا ومنظمة عراقية »طائفية« أو »عرقي�ة« أو »عامة« أو »عابرة 

للح�دود«، كان حضورها رمزيًا يف الداخل – ما عدا أحزاب املنطقة 
الكردية – وحتول أغلبها إىل »أحزاب منفى«.

طيل�ة 45 عامًا )1958 – 2003( كانت التجربة احلزبية يف العراق 
قلق�ة وهش�ة، وتفتق�ر إىل املباين احلقيقي�ة املؤهل�ة العتبارها أحزاب 

»استقرار«. 

كان�ت أح�زاب »أزمات« مت�ر دوراهت�ا احلياتية عرب أنف�اق جنينية 
حولتها إىل نس�ق حزيب مش�ّوه. وعى مدى أربعة عقود ونيف، كانت 
حرية التعبري هي العدو األكثر رشاس�ة للنظام، ومع القمع املس�تمر، 
بات�ت ترف�ًا سياس�يًا عقوبت�ه اإلع�دام، وانحرس التفك�ري االجتامعي 
بتش�كيل أحزاب ولو »رسًا« وعى نحو حمدود. لذا كان ُحلاًم ُمؤجاًل 
اىل حلظ�ة اهنيار النظام، والبدء جمددًا ب�»التعددية احلزبية«، عى اعتبار 
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أن رأس أولوي�ات املق�والت التبش�ريية للحمل�ة األمريكي�ة، إتاحة 
»الديمقراطية«. 

لك�ن الصدم�ة املريع�ة ه�ي أن »احلي�اة احلزبي�ة« وبع�د 15 عامًا 
م�ن »التغي�ري« مل تتحقق بعد، ما أف�رز توزعًا ما ب�ني »أحزاب منفى« 
و»أح�زاب صنادي�ق« تفتقر حت�ى ملقار. فه�ل َع�َزَف العراقيون عن 
ُحلمهم بالتعدد احلزيب واحلياة الديمقراطية؟ وهّل كانت معارضتهم 

لنظام أحادي مشاكسة عابرة؟

اأحزاب ال�شناديق
مل متض أيام قليلة عى س�قوط بغ�داد، حتى امتألت حيطان املدن 
العراقية بأس�امء االحزاب ظ، وبات التنافس املحموم عى األسامء ال 
عى اجلمهور. واملس�ميات متش�اهبة إىل حد بعيد، فاألحزاب الدينية 
اش�ركت بالزم�ة »اإلس�المي« واألح�زاب ذات التوج�ه العل�امين 
املس�كوت عنه، تقاس�مت توصي�ف »الوطني«. لك�ن احلضور عى 
األرض كان جمه�والً، وال يتع�دى الش�ارع ال�ذي كتب ع�ى جداره 

امُلسّمى والشعار.

ربام عّد املراقبون والضباط السياس�يون يف القوات املتحالفة ذلك 
»انتص�ارًا« حلملة الغزو عى العراق وحتقيقًا لغرضها، لكنه كان أيضًا 

مرشوعًا ل�»لرشاء النرص« و»بيع الديمقراطية«.

القوات األمريكية وخالل األشهر األوىل من العام 2003، قدمت 
منح�ًا مالي�ة ل�كل جمموع�ة ُتْقِدم عى تأس�يس ح�زب يتبن�ى مبادئ 
التعددية واالنتقال السلمي للسلطة، ورسعان ما تلقفت هذه الدعوة 
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وركب�ت موجتها، فكانت بعض التقديرات تش�ري إىل وجود أكثر من 
500 ح�زب وحركة وتيار ومجاعة سياس�ية يف العراق. لكن هذا كله 

انحرس كجبل ملٍح بعد أعوام قليلة1.

1- انظر: مساعدات اميركية لتأسيس احزاب سياسية عراقية، القدس العربي، 8 يناير/ 
كانون الثاني 2004، العدد 4549. وفي التفاصيل، ان الحكومة االميركية وسلطتها في العراق 
قررت »زيادة مبالغ دعم املعارضة العراقية من اجل تأسيس احزاب جديدة الى اربعة 
اضعاف للتعجيل في اعداد الشـــــــــعب العراقي إلجراء االنتخابات العامة التي ســـــــــتنبثق عنها 
حكومة عراقية )...( وابلغت الحكومة الكونغرس ان االنفاق على تأســـــــــيس االحزاب سيصل 

الى 485 مليون دوالر بعدما كان 97 مليون دوالر سنويا فقط«. 
 من العام 1998، باشرت االدارة االميركية ببرنامج تمويل االحزاب والشخصيات 

ً
بدءا

العراقية املعارضة لنظام صدام حسين لتسريع االطاحة به دون تدخل عسكري او العمل 
على اضعافه، ولتنمية قدراتها السياســـــــــية والتســـــــــليحية والتنظيمية وتقوية صالتها بالداخل 
والحصول على معلومات اكثر دقة وكسب قاعدة تأييد محلية لها. في ذلك العام اقَر الكونغرس 
 كانت ادارته امكانية التصرف مع 

ً
االميركـــــــــي قانون )حرية العراق( الذي منح البيت االبيض أيا

العراق واالطاحة بنظامه بما في ذلك استخدام القوة العسكرية )الغزو(، وبالسياق تقرر دعم 
جماعات املعارضة العراقية، وبلغت املوازنة املخصصة نحو )97( مليون دوالر ســـــــــنويا، ووقع 
 بذلك، رغم هذا فان صحيفة واشنطن بوست كشفت في 

ً
الرئيس االسبق بيل كلينتون امرا

)14 يناير/ كانون الثاني 2001( ان االدارة لم تنفق سوى مليوني دوالر فقط من تلك االموال، 
 بمنح )املؤتمر الوطني 

ً
بيل مغادرته البيت االبيض وقع امـــــــــرا

ُ
وتذكر الصحيفة، ان كلينتون ق

العراقي( 12 مليون دوالر – وبالطبع ذهبت الى اســـــــــتثمارات الراحل أحمـــــــــد الجلبي -  لتمويل 
 ان املنطقة التي كان يفترض 

ً
ما ُسمي بـ«ادارة عمليات التسلسل داخل العراق«، لكن عمليا

ان تستثمر بها تلك االموال هي »املنطقة االمنة« – أي املنطقة الكردية – التي كان لجماعة 
الجلبي حضور فيها قبل العام 1996 والتي ادار منها مع )CIA( محاولة فاشـــــــــلة لقلب النظام 
في بغداد؛ والخطة الجديدة التي اقرها الكونغرس االميركي في 8 صفحـــــــــات، تقت�ضي توزيع 
اغذية وادوية ومساعدات انسانية وانشاء محطة تلفزيونية فضائية وبث اذاعي وصحيفة 
اســـــــــبوعية. راجع: ريتشارد بونين، سهام الليل )رحلة الجلبي الطويلة الى النصر في العراق(، 
تر: محمد شـــــــــيا، دار بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، 2013. انظر: واشنطن ما زالت تدرس 
كيفية مســـــــــاعدة املعارضة العراقية، القدس العربي، 2 اذار/ مارس 2001، العدد 3670. 
انظر: هدية كلينتون االخيرة للمعارضة العراقية: 12 مليون دوالر لتمويل »عمليات التسلل«، 

القدس العربي، 15 يناير/ كانون الثاني 2001، العدد 3630.
 وانظر: املعارضة العراقية تعلن ارسال فرق لجمع املعلومات من الداخل بتمويل بريطاني، 
القدس العربي، 26 اذار/ مارس 2001، العدد 3690. وانظر: واشنطن تبحث منح 29 
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ومل يبق من تركة »الديمقراطية االس�تهالكية« إال أعضاء »البازار 
القدي�م« الذي�ن يمثل�ون اجلامع�ات القادمة م�ن »املنفى«، فش�كلوا 
احلكوم�ات املتعاقبة وأفرزوا واقعًا سياس�يًا رثًا يمث�ل رؤيتهم املعتلة 

ملرحلة ما قبل »النفي« وجتربتهم املريرة يف »املعارضة«. 

وخ�الل 15 عام�ًا م�ن »التغي�ري« )2003 – 2018( مل َتْرش�ح من 
املّخرب العراقي أي تقاليد سياس�ية وحزبي�ة باملعنى الذي يوفره املناخ 
»الديمقراط�ي« يف البالد، فكانت املعادلة الراس�خة تصاغ وفق رؤية 

مليون دوالر اضافية لزعماء املعارضة العراقية، القدس العربي، 15 شباط/ فبراير 2001، 
العدد 3657.

ولتفعيل صرف االموال االميركية بشـــــــــكل اكثر فعالية على قوى املعارضة العراقية املتعددة 
التوجهات ورعايتها، عّينت االدارة االميركية بعد عام )1999( من وصول الرئيس االسبق 
جورج دبليو بوش الى البيت البيضاوي، السفير والشخصية االســـــــــتخبارية املثيرة للجدل 
لقب بـ«سفير املهمات القذرة« فرانســـــــــيس )فرانك( ريتشاردوني، كمنســـــــــٍق للعالقة مع 

ُ
واملـــ

املعارضة العراقية، الذي عقد اول اجتماعاته مع مجموعة املعارضة في لندن في )29 يناير/ 
كانون الثاني 1999(. انظر: املعارضة عاجزة عن اطاحة صدام، جريدة الحياة، 29 يناير 

 .1999
وازاء تحركات الجلبي، فأن املؤتمر الوطني تعرض لهزات وانشـــــــــقاقات كبيرة، فعقد مؤتمر في 
لندن في نيسان/ ابريل 1999، شكلت فيه لجنة سباعية تهيأ للعقد جمعية عمومية لتفعيل 
نشـــــــــاط املعارضة. انظر: اولبرايت تجتمع في واشنطن مع ممثلين للمعارضة العراقية، وكالة 

االنباء الكويتية )كونا(، بتاريخ 24/5/1999، كونا 242305 جمت ماي 99.
 ويبدو ان الجلبي استحوذ على الكتلة املالية االكبر لتلك املســـــــــاعدات، وكشفت صحيفة 
نيويورك تايمز في يناير/ كانون الثاني 2003، ان الجلبي اقام في طهران في االشهر التي سبقت 
شـــــــــن الحرب على العراق في »فيال فارهة مفروشة بالسجاد االيراني الفاخر ويعمل فيها اكثر 
 للجلبي بينهم حراس شخصيون تقوم وزارة الخارجية االميركية بدفع 

ً
من 12 مساعدا

 لشمال العراق العالن حكومة انتقالية، 
ً
ايجارها«. انظر: الجلبي اعلن عن نيته السفر تهريبا

القدس العربي، 29 يناير / كانون الثاني 2003، العدد 4259. وتورد الصحيفة عن لســـــــــانه 
انه »حصل على دعم من وزارة املالية االميركية من مكتب الدعم والتحكم بالدعم الخارجي، 
 ملا وصفته بـ«مصادر في الخارجية االميركية« انه 

ً
الذي يسمح بنقل دعم له«، وتؤكد طبقا

»حصل على دعم مالي لتأمين نشاطاته السياسية« دون ان يفصح عن حجم الدعم.
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»املنف�ى«، في�ام احلراك الداخيل ص�اغ عى نحو قل�ق ومتذبذب حالة 
»املعارض�ة« املفرضة. لك�ن »التوافقات« تك�ون بالنهاية هي املرهم 

اجلاهز للجروح امللتهبة للعملية السياسية اهلشة بل املّيتة.

مل تتش�كل أح�زاب باملفه�وم التنظيم�ي التقلي�دي أو البن�اءات 
املعلومة لتش�كيل جمموعات العمل السيايس يف مرحلة ما بعد 2003 
يف الع�راق، ب�ل ظل�ت تل�ك التج�ارب س�طحية وحتاك�ي الربنامج 
نظ�ام  لنش�وء  املنتق�اة كحائ�ط ص�ّد  ل�»الديمقراطي�ة«  االف�رايض 
»ديكتات�وري« جديد يف ظل وجود »أغلبية« تفكر ب�»حكم األغلبية« 
و»أقلية« تش�تغل عى »رشاكة« مع »األغلبي�ة احلاكمة« ذاهتا. إن هذا 
التعوي�م الديمقراطي هو صورة لتفكك الوعي الس�يايس يف العراق، 
وانفالش مستمر لفكرة العقد االجتامعي – السيايس، وتدمري ممنهج 

ل�»احلرية السياسية« يف ظل فوىض االستقطاب الطائفي.

ع قانون األحزاب الذي ظل يف إطار املناورة وِس�الل  وحين�ام رُشِّ
الصفقات السياس�ية التي ُتفّرغ ومُتاًل حسب حاجة املتخاصمني بدءًا 
م�ن العام 2005 وحتى إق�راره يف النصف الثاين م�ن العام 2015، مل 
يكن هناك ثمة رؤية واضحة ملا يمكن أن تكون عليه تلك األحزاب، 
ب�ل هو تدوي�ر ل�»الرثاثة« احلزبي�ة ذاهتا يف إطار قان�ون ُفّصَل ليكون 

عتبة دخول إىل السباق االنتخايب. 

فم�ن غ�ري املنطقي مث�اًل، أن ُيمنح احل�زب الش�يوعي العراقي يف 
ذك�رى تأسيس�ه الثالث�ة والثامنني )2017( إجازة تأس�يس مع مخس�ة 
أح�زاب مغمورة ش�كلتها حال�ة االس�تقطاب الطائف�ي و»التعويم« 
الس�يايس. وقبل ذلك بفرة وجيزة ُيمنح »حزب الدعوة اإلسالمية« 
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رخص�ة مماثلة، وكأن هذه األحزاب هي فئات انتخابية صنعتها حلظة 
الفائ�دة، فه�ل ُيعقل أن مُتنح رخصة حلزب الدع�وة الذي هّيمن عى 
ادارة احلكوم�ة من�ذ الع�ام 2005 عرب أربعة حكوم�ات متعاقبة، عى 
م�دى 15 عامًا.. رخصة العمل الس�يايس يف الرب�ع االخري من العام 

2017؟

بحس�ب قان�ون األحزاب، ف�إن اجله�ة التي متنح ُرخ�ص العمل 
واملش�اركة االنتخابية، ه�ي املفوضية العليا لالنتخاب�ات يف العراق. 
ووفق�ًا للبيانات الرس�مية ف�إن األح�زاب والتيارات املس�جلة لدى 
املفوضي�ة قب�ل ترشي�ع القان�ون بلغ�ت 900 ح�زب وتي�ار وحركة، 
في�ام التي أعادت تس�جيل نفس�ها جمددًا بعد ترشي�ع القانون أكثر من 
200 بقلي�ل، متهي�دًا لالنتخاب�ات الت�ي جرت يف اي�ار/ مايو 2018. 

ويظ�ل التوصي�ف األق�رب لتلك األح�زاب واحل�ركات والتيارات 
أهن�ا »أح�زاب صناديق« تلتئم عن�د رضورة االس�تحقاق االنتخايب، 

وتنفرط بانتهاء املوسم، وهكذا...

»الرثاث�ة احلزبي�ة« مقط�ع ع�ريض لكام�ل التجرب�ة األمريكي�ة - 
االيراني�ة )االس�الموية( يف الع�راق. وه�ي متث�ل الوصف�ة اجلاه�زة 
بتجلياهت�ا األكث�ر فش�اًل، فتاريخ القم�ع الدموي ال�ذي ُمورس عى 
مس�احة 40 عامًا مضت، ربام كان من املفرض أن يؤرش اىل »صحوة 
حزبي�ة« تعيد الت�وازن املفقود بني »أحزاب املنف�ى« والداخل. ولربام 
كان�ت التجرب�ة الوحي�دة التي تش�كلت داخليًا هي التي�ار الصدري 
وظلت حمتفظة بزمخها وحراكها، فيام »حزب الفضيلة« الذي تش�كل 
يف الداخ�ل بعد »التغيري« هو أيضًا »ح�زب صندوق«. وعى اجلانب 
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الُس�ني فإن احلزب اإلس�المي العراقي ظل تنظياًم حزبيًا يتياًم يف حميط 
من التحالفات االنتخابية املرحلية، تتش�كل وفق الراهن، وتنفرط به 

أيضًا.
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انتخابات 2018:
فخاخ املت�شارعني على ال�شلطة

حسمت القوى العراقية الرئيسة مواقفها املتذبذبة بعقد االنتخابات 
النيابي�ة الرابع�ة من�ذ 2005، يف 12 أيار/ ماي�و 2018، بعد جتاذباٍت 
هددت عقدها يف ظل اختالل التوازن لصالح قوتني »ش�يعيتني« عى 
حساب القوى األخرى »السنّية« و«الكردية« و«الصدرية – املدنية«، 
ومروحة النزوح الواس�عة التي تغطي 90 خمياًم بعموم البالد بحصيلة 
2,568,966 نازحًا لن يتمكن منهم سوى 400 ألف فقط من االقراع 

يف املخي�امت، فيام يواجه 3,269,076 عائدًا الصناديق اإللكرونية يف 
مناطقهم املدمرة جراء عمليات اس�تعادهتا م�ن تنظيم )داعش( وفقًا 
ملصفوف�ة منظمة اهلجرة1. ما يعني أّن حقل األزمات نش�ط يف نصب 

الفخاخ إىل السلطة.

فخ التاأجيل
منذ إعالن رئيس احلكومة السابق حيدر العبادي من طرف واحد 
املوعد االنتخايب، وحماوالت التأجيل كانت ُتطرح من القوى الس�نّية 
والكردية، رغم تقاطع وجهتني، فالكرد والسيام احلزب الديمقراطي 
الكردس�تاين )بارزاين( حياولون الث�أر هلزيمة االنفصال والبحث عن 

1- تعود هذه املصفوفة الى اوائل العام 2018، حين نشر هذا املقال في موقع »جدلية« في 
28 كانون الثاني/ يناير 2018. وزيد على املقال بعض االضافات لضرورة هذا الكتاب.
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ورقة حترج بغداد، فيام القوى السنية حتاول تفادي اإلخفاق السيايس 
بتحص�ني مصال�ح ناخبيها إثر فش�لها بملف اهلجرة وإع�امر املناطق 
املحررة، ما ُيرّسخ خماوفها بعدم تقبل النازحني والعائدين، باملشاركة 
يف االنتخاب�ات م�ن املخي�امت واحلط�ام، ما يؤث�ر عى ت�وازن متثيلها 

النيايب والبلدي، ويعيد كابوس احلرمان السيايس يف 2005.

س�عى )املحور الُس�نّي( اىل التأجيل عرب خمرج دس�توري، فطلب 
رئيس الربملان الس�ابق س�ليم اجلبوري رأي املحكم�ة االحتادية، فيام 
ح�ّرك العبادي مكتبه نح�و املحكمة ذاهتا الس�تصدار فتوى ب�»عدم 
التأجي�ل«. ووج�دت اجلبهة الش�يعية أّن جس�مها االنتخ�ايب ُمعاىف، 
إال من خش�ية العزوف، بالتايل إمكانية االقراع متوافرة وَس�ُتضِعف 
املوق�ف »الُس�نّي« االنتخ�ايب جله�ة أّن األخ�ري لن حيصل ع�ى متثيله 
املتوق�ع، وه�ذا يعن�ي بحس�ابات م�ا بع�د االنتخابات الذه�اب إىل 
»حكومة أغلبية سياس�ية«، وهو ما كان متوقعًا يف ظل الفرز الش�ديد 
لش�عبية املتنافسني. حّتى افضت التوافقات اىل ازاحة »الدعوة« هنائيًا 
عن الس�لطة، وابتكار وصفة شديدة اهلشاشة بتشكيل حكومة سلبية 
يقودها عادل عبد املهدي واقفًا عى نصال تركيبة تؤكد اهنا س�تنفلش 

برصاع قاتل.

نزل�ت املحكمة االحتادية1 عى هوى رئي�س احلكومة )العبادي(، 
وألزمت القوى السياس�ية باملوعد الذي بات ُحكاًم خارج حس�ابات 

1- اصدرت املحكمة االحتادية العليا يف 21 كانون الثاين/ يناير 2018، قرارًا تفسرييًا ألحكام املادة 
( من الدســـــــــتور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب قضت بموجبه التقييد 

ً
)56/ ثانيا

باملدة املحددة يف املادة املذكورة النتخاب أعضاء جملس النواب اجلديد، ومؤكدة عى عدم جواز تغيري 
املوعد.
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التأجي�ل، فس�ارعت الق�وى الُس�نّية إىل االعراف م�ع التحفظ عى 
إج�راء االنتخاب�ات املحّلية )جمال�س املحافظات( بالتوقي�ت ذاته – 
تأجل�ت فيام بعد ايض�ًا -، لكن بدا أّن ثمن هذه الفتوى »السياس�ية« 
س�يكون إرضاء الق�وى بعدم إج�راء )املحّلية - املحافظ�ات( تزامنًا 
م�ع )النيابي�ة( وتأجيله�ا، لبيان املكاس�ب وقياس الش�عبية وجدولة 
التحالفات، وف�ق صيغة تعويض خارسي املقاعد الربملانية بحصص 
جمال�س املحافظ�ات - وه�و أيضًا ما أيدت�ه القوى الش�يعية-. وهبذا 
التأجيل، تكون االنتخابات املحلية تأجلت للمرة الرابعة، وخامس�ًا 

.1
حني ُرحلت اىل العام 2019 

فخ قانون االقرتاع
تصاعد اجلدل بشأن القانون الذي عقدت عى أساسه االنتخابات 
2018، فالقوى السياس�ية التي تأث�رت بحظوظ ضعيفة يف انتخابات 

2014، س�عت إىل قان�ون يضم�ن معادلة توازن ب�ني الكتل الصغرية 

ومنافس�تها الكب�رية، لكن – كالعادة – يتس�ع م�رسح اخلالفات عند 
حس�اب املصالح، واس�تبق )العبادي( القوى بخط�وة إحراج، حني 
أق�ّر موعدًا لالقراع، وهذه اخلطوة كّلفت تلك القوى مناورة تضييع 
الوق�ت، ولتّعَل�ق االنتخاب�ات بإج�راءات لوجس�تية وفنّي�ة معقدة، 
الس�يام بع�د اعتامد التصوي�ت وترسيع الفرز اإللك�روين، كان ال بد 
من إقرار قانون يؤّمن حد املصلحة األعى للقوى التي هتش�م عقدها 

1- صّوتت النسخة الســـــــــابقة من مجلس النواب في 7 اب/ اغســـــــــطس 2017، على اعتماد 
مقترح حكومة العبادي الخاص بانتخابات مجالس املحافظات، وســـــــــط اعتراض وانسحاب 
كتل سياســـــــــية، وأقر تبًعا لذلك دمج االنتخابات املحلية مع البرملانية. اال ان املقترح 

والتصويت سقطا فيما بعد.
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الطائفي ألول مرة اىل حد ما، وبات »الشيعة« و»الُسنّة« غري مؤتلفني 
ب�تحالف�ات عقدية مغلقة، فأنتج هذا التش�ظي اجلدي�د، تعدياًل أول 
لقانون انتخابات 2014، الذي ثّبت أن حتتسب األصوات الصحيحة 
عى قاعدة النس�بية )سانت ليغو( وفق معادلة تقسيم تلك األصوات 
ع�ى الثابت الري�ايض )1.7( ما يعن�ي أّن أمل فوز الق�وى الصغرية 
سيكون معدومًا جلهة أّن تلك املعادلة ستلتزم ختطي العتبة االنتخابية 

عى أساس املشاركة، وهو ما صار فعاًل.

التعديل اجلديد حيرم نحو 100 نائب من حق الرشح النتخابات 
2018، جله�ة ح�رص حق الرش�يح بحمل�ة ش�هادة )البكالوريوس( 

حرصًا، والقانون قبل التعديل منح احلق ملا دون ذلك بالرشيح، ويف 
ردة فع�ٍل، طعن نواب ونقابات بالتعدي�ل، إال أّن املحكمة االحتادية 
اعت�ربت التعدي�ل دس�توريًا. لكن�ه فس�ح املج�ال أمام ثالث�ة آالف 

مسؤول حكومي رفيع بالرشح.

يف الع�ام 2014، كان عدد الناخبني نحو 21 مليونًا، ش�ارك منهم 
نح�و 12 مليون�ًا فقط، ف�زاد القانون )2014( ع�دد املقاعد حينها اىل 
329 مقعدًا عى أس�اس معقد لكل 100 نس�مة، لك�ن مع زيادة عدد 

الناخب�ني )2018( إىل 24 ملي�ون ناخ�ب، مل ُي�رش التعدي�ل إىل ه�ذه 
الزيادة؛ بل اعتمد عدد مقاعد الربملان السابق، وعّدل فقط باحتساب 
معقد جديد لألقليات ضمن حمافظة واس�ط للكرد الفيليني من أصل 

مقاعد املحافظة.

وباملقارن�ة ب�ني انتخاب�ات 2014 و2018، ف�إّن ع�دد التحالفات 
االنتخابية انخفض قياس�يًا من 36 حتالٍف بعدد كيانات منضوية فيها 
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173 كيانًا سياسّيًا، إىل 27 حتالف ب� 143 كياٍن فقط، لكن ربام الزيادة 

املتوقعة ستكون بأعداد املرشحني الذين بلغوا نحو 12 ألفًا، بخالف 
االنتخابات السابقة التي تقّدم هلا 9045 مرشحًا.

لك�ّن املفاج�أة الت�ي فّجرها القانون أّن »قوات احلش�د الش�عبي« 
مل تعت�رب ق�وًة أمني�ة »رس�مية«، بداللة أّن�ه - القان�ون - حرص مهمة 
تأمني االنتخابات ب�وزاريت الداخلية والدفاع فقط، وبنّي أّن االقراع 
اخل�اص )تصويت القوى األمنية الرس�مية واملرىض يف املستش�فيات 
ونزالء الس�جون( الذي يس�بق اقراع العام بيوم أو يومني، ال يشمل 
عنارص احلشد الشعبي، ما يعني أهنم يصوتون بصفتهم املدنية، وهذا 

مؤرش جديد عى عدم دستورية تشكيل القوة.

فخ »ال�شالح املقد�ش«
ترفض الفصائل الش�يعية املسلحة »احلشد الشعبي« نزع سالحها 
الثم�ني مقابل االنخراط التام بعملية سياس�ية متقلب�ة وفقًا ملتغريات 

الضامن اإلقليمي والدويل وتكرّسات املنطقة بالفوىض.

بروز »داعش« تطّلب قوة مس�لحة موازية ُترصن اجلبهة الداخلية 
املنهارة، لكنها أيضًا متثل قلقًا مس�تقبليًا إزاء ترس�يخ »س�يادة الدولة 
العراقية«. ف�»احلشد الشعبي« ُيمثل أطيافًا من توجهات بالغة التعقيد 
والتناف�ر؛ فصائل مس�لحة عقدية مرتبطة ب�»والي�ة الفقيه« االيرانية، 
وفصائل مس�تحدثة مرتبطة ب�»مرجعية النجف«، وأخرى عش�ائرية 
ُس�نّية متوزعة الوالء، فضاًل عن فصائل التطعيم العرقي واملحيل من 
مجاعات تركامنية وآيزيدية ومسيحية. هذا اإلطار امُلدمج من والءات 
سياسية – عقدية، هو استجابة لثقافة الدولة الغائبة، واستمرار لتلك 
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الرؤي�ة اجلانبي�ة الدائم�ة التي تري�د أن تس�تمر بوصفها كيان�ًا موازيًا 
يساعد الدولة عى الصمود أيضًا.

حماول�ة إفراغ »احلش�د الش�عبي« – الكيان األمني امل�وازي – من 
رضورت�ه املرحلية امُللّحة، تبدو كأهنا قف�زة إىل حفرة الرمال املتحركة 
القادرة عى ابتالع »االستقرار«، لكنها أيضًا متثل احلافة اهلشة النزالق 

العراق إىل الفوىض التي متثلها تلك احلفرة. انه العلة واحلل معًا.

عق�ب إعالن هزيمة تنظيم »الدولة االس�المية - داعش« يف )10 
كان�ون األول/ ديس�مرب 2017( كان�ت املخاوف تش�ري إىل أّن القوة 
الفصائلي�ة العائ�دة إىل الس�احة املدني�ة، س�تعزز متوضعها الس�يايس 
باملش�اركة يف االنتخاب�ات النيابية املقبلة، رغ�م االعالنات احلكومية 
املكرورة بعدم الس�امح للمس�لحني باملش�اركة1، وهو مطلب القوى 
الُس�نّية والكردي�ة والصدرية أيض�ًا. لكن عملي�ًا كان العبادي ُيطلق 
دعايت�ه التطميني�ة دون تقليم حقيق�ي لتك القوة ومنعه�ا. وبالنتيجة 

1- أعلن رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، في 15 كانون االول/ ديسمبر 2017، عن 
بدء تطبيق »حصر السالح في يد الدولة«، وفق بيان نشر على حساب مكتبه الرسمي على 
»تويتر«، رحب فيه بدعوة املرجع الديني علي السيستاني إلى »عدم اســـــــــتغالل املتطوعين 
 على أهمية إبعاد املؤسسات األمنية عن 

ً
واملقاتلين في الحشد )الشعبي( سياسيا«. مؤكدا

االنخراط في العمل الســـــــــيا�ضي، »وهو ما يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه«، على حد 
زعمه وقتذاك.  لكن الحقائق امليدانية اكدت ان الحكومة اضعف من امليليشـــــــــيات، وان 
: في شباط/ فبراير 

ً
النظام الســـــــــيا�ضي الحالي قائم على اساس السالح خارج اطار الدولة. مثال

2016، اصدر العبادي امرا بتعيين الفريق الركن محســـــــــن الكعبي )قائد ســـــــــابق للشرطة 
االتحادية( بديال عن »ابو مهدي املهندس« )يشـــــــــغل منصب نائب رئيس الحشد الشعبي( 
في محاولة للسيطرة على ادارة الفصائل املسلحة. ولكن الفصائل املوالية اليران رفضت 
القرار بشدة، وهددت »كتائب حزب هللا« الحكومة، وقالت في بيان ان »فصائل املقاومة 
اإلسالمية والحشـــــــــد هي فصائل عقائدية جهادية لها سياقات إدارية وتنظيمية تختلف عن 

السياقات الكالسيكية املتبعة في املؤسسة العسكرية«.
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شاركت الفصائل املسلحة واعلنت تكتلها يف حتالف ُسمي ب�»الفتح«.

وم�ع الس�امح هل�ا باملش�اركة يف االنتخاب�ات عرب التفاف س�يايس 
معتاد عى القوانني يف العراق، هتاوت الفرضيات عن قدرة »الدولة« 
ع�ى من�ع الفصائ�ل م�ن التح�ول اىل كيان�ات سياس�ية. فع�ى مدى 
أش�هر، كان رئيس احلكومة الس�ابقة يك�رر مرارًا أن تل�ك الفصائل 
– احلش�د الشعبي – لن تدخل الس�باق االنتخايب، لكنه مع أول هبة 
ري�ح انتخابية تراجع عن دعواته، واعترب أن تلك الفصائل املس�لحة 
وقادهتا »هم ساس�ة تطوعوا ملحاربة داعش« واهنم »ليسوا حشدًا«.. 
م�ا مّثل انقالبًا عى برناجمه الذي ادعى فيه حرص الس�الح بيد الدولة 
وعدم ارشاك املس�لحني بالعمل الس�يايس، عرب اعالن حتالٍف غريب 
ومريب مع الالئحة االنتخابية للقوى احلش�دية )الفتح( التي يرأسها 
ه�ادي العامري برعاية ايرانية، اس�تكمل انقالب�ه متحوالً من رئيس 
حكومة »يكافح الفس�اد« اىل سيايس متشبث بالسلطة وُيربر السالح 

غري املنزوع والتدخل الفصائيل وتأمني مظلة محاية للفساد.

رُسع�ان ما انف�رط عقد التحال�ف خالل س�اعات. اهنيار حتالف 
)العب�ادي – احلش�د( كش�ف ع�ن مكام�ن خل�ل خط�رية يف جه�از 
»النظ�ام«، منها ان رئيس الوزراء الذي ُي�رص عى »تطبيق القوانني«، 
َح�ّول مفوضي�ة االنتخاب�ات اىل كي�ان جانب�ي ضم�ن مكتب�ه، ومل 
يلت�زم بالقرارات الص�ادرة منها بام خيص منع الفصائل املس�لحة من 
املش�اركة، ومل حيرم غلق تس�جيل التحالف�ات االنتخابية، واعترب أن 
الئحت�ه االنتخابية »النرص«، هي فوق القرارات التي تلتزم هبا غالبية 

القوى السياسية.
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طيلة العام 2017 كان املس�لحون حيصلون عى إجازات تس�جيل 
م�ن دائ�رة األح�زاب السياس�ية يف املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات/ 
جلس�ومهم السياس�ية بمس�ميات خمتلفة عن جس�ومهم العس�كرية، 
خالفًا لقانون االحزاب السياس�ية )36( لسنة 2015 الذي ينص عى 
ُحرم�ة تش�كيل األحزاب بأجنحة مس�لحة. ورضب�ًا ب�»قانون تنظيم 
احلش�د الشعبي« الذي اعترب تلك الفصائل »كيانات مسلحة رشعية« 

تابعة للقائد العام للقوات املسلحة.

وعملي�ًا، إن ه�ذه املعادل�ة االس�تفزازية ناف�ذة جله�ة أن أغل�ب 
التنظي�امت الفصائلي�ة املس�لحة باتت مس�جلة لدى املفوضي�ة العليا 
املس�تقلة لالنتخابات وفقًا لقانون االحزاب السياس�ية بأشهر طويلة 

قبل اعتامد صيغة )نزع السالح = املشاركة االنتخابية(.

وعملي�ًا؛ أعلن�ت »منظم�ة ب�در« )ه�ادي العام�ري - 12 لواء(، 
و»عصائب أهل احلق« )قيس اخلزعيل � 4 ألوية(، و»رسايا الس�الم« 
)مقت�دى الص�در - 6 الوية، أعلنت التجميد ب�رشوط، واالبقاء عى 
قوة محاية س�امراء(، و»رسايا اجلهاد« )حس�ن الساري - لواءان عى 
االقل(، و»رسايا عاشوراء« )املجلس االعى - لواء عى االقل(، أي 
م�ا نس�بته 4 يف املئة فقط من الكتلة الش�يعية املس�لحة الداخلة ضمن 
احلشد الشعبي، واملمتدة عى 67 فصياًل و122 ألف مقاتل )احتسبت 
هل�م ميزاني�ة روات�ب، و100 ملي�ون دوالر لغ�رض التس�ليح ضمن 
موازن�ة 2018 وعدلت رواتبهم بام يس�اوي رواتب القوات الرشعية 
يف وزرايت الدف�اع والداخلي�ة ضم�ن موازن�ة الع�ام 2019 كفات�ورة 
مس�تحقة الدفع لصعود عبد املهدي اىل رئاسة احلكومة(، ما يؤكد ان 
اجلامعات املس�لحة الش�يعية غري جادة بنزع سالحها واحرام الدولة 
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العراقية، وأهنا تتعامل برباغامتية فّجة ولغايات سياسية وسلطوية مع 
احتفاظها بخيار السالح كضامن »مقدس« هلا.

باتت أبرز فصائل احلشد الشعبي مشاركة باالنتخابات، وأحزاهبا 
مس�جلة رس�ميًا يف »دائ�رة االحزاب السياس�ية« يف املفوضي�ة العليا 
لالنتخاب�ات، رغم املن�ع الدس�توري والقانوين. ونّظمت نفس�ها يف 
حتالف »الفتح« بزعامة »منظمة بدر« التي تؤمن بسلطة والية الفقيه، 
بعد فض »الزواج الكاثوليكي« مع رئيس احلكومة االس�بق املخلوع 
ن�وري املالكي الذي بات اخلصم الصع�ب، وحرم العبادي والدعوة 

من البقاء يف السلطة.

وهناك من ُيشري اىل ان غالبية الفصائل بداهة باتت ملتزمة باطارية 
»احلش�د الش�عبي« وفق�ًا لقانون�ه، وتابع�ة ب�»العالق�ة« و»األمر« اىل 
القائ�د العام للقوات املس�لحة بحكم املنصب، وهو رئيس احلكومة. 
لك�ن القي�ادي الرك�امين يف ح�زب الدع�وة والنائ�ب ع�ن ائت�الف 
املالكي، عباس البيايت، ينس�ف الفرضية بإن »فك االرتباط بني املدين 
والعس�كري، أمر ليس بالسهل وس�تبقى الوالءات والعالقات لكن 
جيب ان يبقى العمل عليه ليبقى احلشد جهة عسكرية أمنية مستقلة«.

كان�ت األوس�اط املدني�ة والسياس�ية تع�ّول عى إع�الن النجف 
بانته�اء »فتوى اجلهاد الكفائي« لس�حب رشعية »الس�الح املقدس« 
ورف�ع الغط�اء ع�ن املجموع�ات احلزبي�ة املس�لحة املنت�رشة يف مدن 
مس�تقرة وهت�دد س�يادة القان�ون، إال أهنا تلّق�ت صفعة م�ن النجف 
حتى بع�د اندحار اجلامعة اإلرهابية، بأّن »ه�ذه الفتوى ماتزال نافذة 
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الس�تمرار موجبه�ا«1، م�ا من�ح األح�زاب الفصائلية املس�لحة زمخًا 
سياسيًا وسلطويًا إزاء حماوالت تقنني ونزع السالح، وهو ما أثر حتاًم 
عى نتائج االنتخابات املقبلة وخيارات الناخبني، التحكم بمس�تقبل 

طويل مقبل غامض وشديد السواد والفساد.

فخ التحالفات
مل تتش�كل أحزاب يف العراق بمفهوم التنظيم والتقاليد الراسخة؛ 
بل ظلت جتارب سطحية حتاكي الربنامج االفرايض ل�»الديمقراطية« 
املنتق�اة كحائط صّد لنش�وء نظام »ديكتات�وري« جديد يف ظل وجود 
»أغلبية« تفكر ب�»حكم األغلبية« و»أقلية« تش�تغل عى »رشاكة« مع 
»أغلبية حاكمة«. هذا التعويم الديمقراطي هو صورة لتفكك الوعي 
الس�يايس يف الع�راق، وانف�الش مس�تمر لفك�رة العق�د االجتامع�ي 
– الس�يايس، وتدم�ري ممنه�ج ل�»احلري�ة السياس�ية« يف ظ�ل ف�وىض 

1- اجاب مكتب املرجع االعلى علي السيستاني في »استفتاء شرعي« الحد مقلديه عما اذا 
كان يؤيد نفاذ »فتوى الجهاد الكفائي« واســـــــــتمرار الفصائل املسلحة بفرض سلطتها: انه ]في 
عام 2014 عندما ســـــــــقطت املوصل ومناطق واســـــــــعة اخرى من العراق بيد )داعش( دعوتم 
فـــــــــي الجمعة الى الدفاع الكفائي، ومنذ ذلك اليوم تم تحرير العديد من املناطق وامكن 
دفع املخاطر عن كثير من املدن، فهل تلك الدعوة ماتزال قائمة ام ان بإمكان املتطوعين 
 بتوقيعه الرسمي في 

ً
الرجوع الى اعمالهم االعتيادية؟[.. واجاب مكتب السيستاني ممهورا

7 نيســـــــــان/ ابريل 2018، بما نّصه: ]قد افتينا بوجوب االلتحاق بالقوات املسلحة وجوبا 
كفائيا للدفاع عن الشعب العراقي وارضه ومقدساته، وهذه الفتوى ماتزال نافذة الستمرار 
موجبها، بالرغم من بعض التقدم الذي احرزه املقاتلون االبطال في دحر االرهابيين[. كان 
السيستاني قد افتى بـ«الجهاد الكفائي« في 13 حزيران/ يونيو 2014، القادرين على حمل 
 .
ً
السالح ومقاتلة اإلرهابيين إلى التطوع لالنخراط في صفوف القوات األمنية الرسمية حصرا

لكن السيستاني وعبر ممثله عبد املهدي الكربالئي، خالل خطبة الجمعة )15 كانون االول/ 
ديســـــــــمبر 2017( دعا إلى »حصر سالح الجماعات التي شـــــــــاركت في القتال ضد داعش بيد 

الدولة، عبر ضمها إلى املؤسسة األمنية والعسكرية في العراق«.
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االستقطاب الطائفي والزبائني.

أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات توقيت�ات ع�دة إلغالق تس�جيل 
التحالف�ات االنتخابية بعد أن أغلقت تش�كيل األحزاب يف منتصف 
204 أح�زاب، ضم�ت  2017، بتس�جيل  كان�ون األول/ ديس�مرب 
فصائ�ل »احلش�د الش�عبي«، وأحزاب�ًا صورية مرتبط�ة بأحزاب أكرب 
لض�امن حص�د مقاعد ع�رب آلية احتس�اب األص�وات )س�انت ليغو 
املعدل وفق املعادل�ة 1.7( التي متنح أماًل ضئياًل لألحزاب الصغرية 

بالتمثيل النيايب.

وفقًا لألوراق الرسمية، بلغت التحالفات 54 حتالفًا، ُسمح ل� 27 
حتالفًا انتخابيًا باملشاركة فقط ضّمت 143 حزبًا سياسيًا متثل واجهات 
القوى التقليدية أو الطاحمني اجلدد إىل السلطة، فيام بلغ عدد الناخبني 
املس�جلني نحو 24 مليون ناخب، حّدث %44 منه�م فقط بياناته، ما 
يعن�ي عجزًا انتخابيًا بعزوف متوق�ع لنحو 13 مليون ناخب عى أقل 

تقدير، وهو ما حصل فعاًل.

وللم�رة األوىل خي�رج ح�زب الدع�وة احلاك�م من�ذ الع�ام 2005 
مبكرًا من االنتخابات دون متثيل رس�مي، إثر االنشقاق الذي أحدثه 
رصاع العبادي – املالكي عى ذلك التمثيل، فحرم احلزب نفس�ه من 
املش�اركة حفاظًا ع�ى الوح�دة التنظيمية، واعرف رئي�س احلكومة 
الس�ابق )العب�ادي( بأن املالكي كان يس�عى لالس�تحواذ عى احلزب 

وضّمه اىل ائتالفه، فقرر احلزب االنسحاب1.

1- بيان املكتب الســـــــــيا�ضي لحزب الدعوة االسالمية في 13 كانون الثاني/ يناير 2018: ]ِبْسم 
هللا الرحمن الرحيم )وقل اعملوا فســـــــــيرى هللا عملكم ورســـــــــوله واملؤمنون( صدق هللا العلي 
العظيم.. يؤكد حزب الدعوة االســـــــــالمية حرصه على انجاز االستحقاق االنتخابي في موعده 
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وف�ّوض قياداته التس�ابق انتخابي�ًا بذواهتم الش�خصية، فانفصل 
الغري�امن: )العب�ادي/ ائت�الف ن�رص الع�راق – 29 حزب�ًا وحركة( 
و)املالكي/ ائتالف دولة القانون - 8 احزاب(. وعى املقسم الشيعي 
اآلخر أعلن »احلش�د الش�عبي« عن الئحته )الفت�ح املبني - 18 حزبًا 

وحركة( بزعامة منظمة بدر - هادي العامري.

وفجأة ُيعلن يف بغداد )14 كانون الثاين/ يناير 2018( عن اندماج 
التحالفني الش�يعيني االقوى )العبادي – احلش�د الشعبي(، ما شكل 
صدمة وانقالب�ًا باردًا من طرف العبادي عى التزاماته بنزع الس�الح 
وتقنني احلش�د سياس�يًا، فيام كانت أوساط مقّربة ترّوج أن ثمة تقاربًا 
أمريكي�ًا – إيراني�ًا أثم�ر ع�ن االندم�اج، لك�ن بعد س�اعات انفلش 
االندماج، وأعلن احلشديون أهنم لن يتحالفوا مع العبادي، وغايتهم 

امُلضمرة التي بانت عالنية فيام بعد حرمانه من والية ثانية.

ووفق�ًا للمعطي�ات، تب�دو رشاكات م�ا بع�د االنتخاب�ات صعبة 
ومؤذي�ة. احلش�ديون يعرضون عى ت�ويل العبادي والي�ة ثانية، وإن 

الدســـــــــتوري، ويتطلع ان تســـــــــاهم نتائج هذه االنتخابات في تحقيق اإلصالح والتغيير املنشود 
الذي يوفر للمواطنين الخدمات  والحياة الكريمة ودعم البنـــــــــاء واإلعمار وارســـــــــاء دولة 

املؤسسات الحديثة ومكافحة الفساد.
ونحن على ثقة ان مواجهة  هذه التحديات ســـــــــتتكلل باالنتصار كما تم تحرير أراضينا من 
داعش وصيانة وحدة الوطن بتصدي املرجعية الدينية العليا وبهمة رئيس الوزراء الدكتور 
حيدر العبادي وبدماء الشـــــــــهداء األبطال وجهـــــــــود املخلصين واملضحين من أبناء هذا الوطن 
العزيز. وفي سياق هذا التوجه سيعمل الحزب على تحشيد طاقاته في دعم املخلصين 
والقوائم الوطنية تاركا ألعضائه وانصاره حرية االختيار في الترشيح واالنتخاب والتصويت 
في القوائم واالئتالفات السياسية املسجلة وضمن األســـــــــس واملعايير والقيم السليمة وفي 
اطار القوانين النافذة ، وال يرى الحزب ضرورة لنزوله باسمه في االنتخابات القادمة لعام 

.]2018
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تع�ذر مطلبهم فسيش�رطون كابينة مفروضة وجملس�ًا نيابيًا منقس�اًم، 
بدالل�ة املقاع�د الت�ي س�يحصدوهنا كفات�ورة مس�تحقة الدف�ع عند 
الناخ�ب الش�يعي لقتاهل�م تنظي�م )داع�ش(. األم�ر ال�ذي عارضته 

املرجعية النجفية وعدته استغالالً سياسيًا.

ُس�نيًا ب�دا مش�هد التحالف�ات متنافرًا وش�ديد التناف�س، جلهة أّن 
الالعب�ني الكب�ار انقس�موا ع�ى 7 حتالفات رئيس�ة بعضه�ا متداخل 
بحكم التواجد يف حمافظات ُمغلقة مذهبيًا، لكن أبرزها )حتالف القرار 
العراق�ي – 11 حزب�ًا وحركة( الذي يتزعمه نائ�ب رئيس اجلمهورية 
الس�ابق أس�امة النجيفي ورجل األعامل مخيس اخلنجر الذي انفصل 
في�ام بع�د وكّون »حتال�ف املح�ور«، فيام فّض�ل رئيس الربملان س�ليم 
اجلب�وري التنافس يف حمافظته بتحالف )دياىل التحدي – 6 أحزاب(، 
ويف كركوك املتنازع عليها خاض العرب الُسنة ب�)التحالف العريب يف 
كرك�وك – 7 أحزاب(. لكنه�ا بالنهاية حتالفات فئوية مل حتقق اخراقًا 

عابرًا للطائفية.

وعى املقس�م الك�ردي، فإن الق�وى يف الش�امل العراقي، عززت 
م�ن انقس�امها وتفتته�ا بالئحت�ني انتخابيتني رئيس�تني، أرجعت كل 
حزب إىل حتالفاته التقليدية دون أي اخراق يذكر بالنسبة إىل احلزبني 
الرئيس�ني )احل�زب الديمقراطي الكردس�تاين – ب�ارزاين( و)االحتاد 
الوطن�ي الكردس�تاين - طالب�اين( و احلزب الش�يوعي الكردس�تاين 
بقائمة )الس�الم الكردستانية( والتي لن يدخل ضمنها حزب بارزاين 
يف انتخاب�ات كرك�وك، فيام حرك�ة التغي�ري املعارض�ة ائتلفت ضمن 
)الالئحة الوطنية – ليستى نيشتامنى( مع القيادي الكردي املنشق عن 

طالباين، برهم صالح واجلامعة االسالمية.
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فخ ال�شعار املدين
التجرب�ة االنتخابي�ة 2018، ش�هدت رصاع�ًا ب�ني الُبن�ى احلزبية 
التقليدي�ة الت�ي هيمن�ت ع�ى املش�هد من�ذ انتخاب�ات 2005، وب�ني 
احلش�ديني، امُلناف�س الث�وري ال�ذي خ�رج م�ن خارصهت�ا بوصف�ه 
»مقاومًا« و»ش�عبويًا مقدس�ًا«، وبني القوة الصدرية اجلديدة املؤتلفة 
مع »التيار املدين« بش�قه األيديولوجي الذي يمثله احلزب الش�يوعي 
العراق�ي، بع�د أن قدم�ه األخري إىل الناخ�ب املدين كحلي�ف مقبول 
رغ�م إرث�ه األص�ويل املتش�دد ب�)حتالف س�ائرون – 6 اح�زاب(، ما 
مّثل نكس�ة اجتامعية للتيار املدين الذي ُينظر إليه كُمنقذ »علامين نزيه« 
للخروج من ورطة حكم اإلس�الم الس�يايس، لكن مع هذا التحالف 
الذي بدا ُمريبًا لتنافر العقيدة، ابتلع اإلسالميون آخر حجٍر يف حائط 
الطبقة الوس�طى املتهالك وهو حياول الصم�ود أمام تردي اخلدمات 

واسترشاء الفساد واملحاصصة الطائفية.
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�شجرة اله�شا�شة:
من »املهدي« اإىل »مارك�ش«

س�عى مقت�دى الص�در إىل جعل تّي�اره، عام�ل توازن ش�يعي يف 
العراق، إزاء الطموحات اإليرانية بدفع مجاعاهتا املسلحة إىل الواجهة 
السياس�ية يف االنتخاب�ات النيابي�ة ع�رب »حتالف الفت�ح«، وعى رغم 
العداء األيديولوج�ي بني الصدريني والوالي�ات املتحدة االمريكية، 
إالّ أن األخرية باتت تتقبل هذا العداء كجزء من الدينامية االجتامعية 
والسياس�ية للتيار يف العراق للحفاظ ع�ى إرثه »الثوري«، فيام يتفهم 
الصدريون أن الدور األمريكي مفيد حلراكهم ومستقبلهم الذي يريد 
التمل�ص من الكاّمش�ات اإليراني�ة، رشيطة أال حيقق الطرف�ان تقاربًا 

مبارشًا يفيض إىل نسج عالقة رصحية بينهام. 

يملك الصدر خطوط تواصل غري مبارشة مع واشنطن، منها عرب 
دعم�ه آن�ذاك لرئيس الوزراء الس�ابق حيدر العب�ادي، وعالقته التي 
تب�دو جيدة مع اململكة العربية الس�عودية واإلم�ارات العربية ودول 
أخ�رى يف املنطق�ة. لذا فإن الرس�ائل غري املبارشة املتبادل�ة تبدو أكثر 

نفعًا من العالقة الواضحة.

نجح الصدر بإحاطة نفسه بسلسلة عالقات نفعية جيدة مع اإلقليم 
العريب، ووثق عالقته مع العبادي حينها الذي بدا مرتاحًا هلكذا نوع من 
الرشاكات السياس�ية التي ال تؤثر عى طريقة إدارته للس�لطة، رغم أن 
الصدر يملك ميليش�يا قوية قادرة عى نفض البيت السيايس يف العراق 
وتقويض »أس�طورة االستقرار«، فيام زعيمها يتحرك يف سائل سيايس 
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متلون ال خيضع ملبدأ س�وى البقاء كمهيمن إقطاعي يلبس العاممة عى 
مساحة هائلة من األتباع الذين يقدسون تلّونه.

ب�دت الرشاك�ة ب�ني الص�در – العب�ادي، مدعومة م�ن املرجعية 
التقليدي�ة يف النج�ف التي يرأس�ها آي�ة اهلل السيس�تاين، وكأن مكتب 
األخ�ري ينظم تلك العالقة ويدفع بالطرفني إىل احتالل مكانة متقدمة 
م�ن التحال�ف ال�ذي يضمن بق�اء إيران بعي�دة عن رئاس�ة احلكومة 
بوجود قوة سياسية ومجاعة مسلحة مطيعة )رسايا السالم( متثل ضدًا 
نوعيًا للميليش�يات املدعومة من إيران، وتل�ك العالقة أيضًا تضمن 

حتجيم التمدد االمريكي يف العراق. 

ومل يطل�ق الصدر مواق�ف حادة جتاه رغبة الُك�رد باالنفصال عن 
العراق، فيام ع�زز صلته النفعية عميقًا بام بات ُيعرف ب�»التيار املدين« 
واحلزب الش�يوعي العراقي، بتحالف انتخايب، أهنى به الفيتو الديني 
عى التعامل مع »العلامنيني«، ففي انتخابات سابقة أفتى آية اهلل كاظم 
احلائ�ري، أح�د املراجع املس�موعني ل�دى التيار الص�دري ب�»ُحرمة 
انتخاب العلامين«، وهذه الفتوى تس�تند عى إرث الفتاوى امُلش�ْيطنة 

للشيوعيني.

املرج�ع الروح�ي األك�رب للصدري�ني )والد مقت�دى( حممد حممد 
صادق الصدر، اعترب الشيوعيني »أنجاسًا« يف كتابه »مسائل وردود« 

- يف مسألته املرقمة )102( اجلزء الثالث ص 28 –:

]س - هل من يدعي الشيوعية نجسًا؟

أو  الدي�ن،  إن�كار أص�ول  ال�ذي يس�تلزم  ج: م�ع االعتق�اد 
رضوريات الدين، يعترب نجسًا[ 
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يف أواخ�ر اخلمس�ينيات كّف�ر زعي�م الش�يعة حينها آية اهلل حمس�ن 
احلكيم، احلزب الش�يوعي يف غمرة تقاربه مع عبد النارص واإلخوان 
املسلمني بظل موجة العداء مع حكومة عبد الكريم قاسم التي كانت 

تأخذ هنجًا علامنيًا يف إدارة السلطة وقتذاك. 

عق�ب العام 2014 رك�ب الصدر موجة االحتجاج�ات »املدنية« 
ملكافح�ة الفس�اد، لكنه – الصدر - ما زال حيتفظ بميليش�يا مس�لحة 
من�ذ 2003، يرفض حّلها، ويف األوقات التي بدت الضغوطات فيها 
رهيبة، يعمد إىل خيار »التجميد« أو تغيري اس�م املجموعة املس�لحة، 
واإلعالن عن اخلصائص اجلديدة هلا، ويرسم زبائنية مبتكرة للسالح 

الذي حيافظ عليه يف كل مرة.

أعلن مقتدى الصدر عن تشكيل ميليشيا »جيش االمام املهدي«1 

1- اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تشكيل هذه ميليشيا »جيش االمام 
املهدي« بخطبة الجمعة )رقم 14( من مسجد الكوفة في النجف بتاريخ 18/7/2003 بما 
 
ً
نّصه: »... بعونه تعالى ســـــــــوف اسعى وتســـــــــعون معي لجمع بعض االطراف ليؤسسوا دستورا
 عن تأسيس دولة اسالمية تسعى لتطبيق الحكم الشرعي، 

ً
 للحكم، وليعلنوا ايضا

ً
ومجلســـــــــا

وستكون دولة ممهدة لدولة االمام املهدي )عج( ليكون قائدها ورئيسها ومحررها من الظلم 
واالحتالل، وسأســـــــــعى وانتم معي الى تأســـــــــيس اكبر مقومات الدولة، بتأسيس جيش اسالمي 
مطيع ملراجعه وقواده، وذلك بفتح باب التسجيل للتطوع في هذا الجيش العظيم )...( 
وانشاء هللا يكون هذا الجيش تحت مسمى جيش االمام املهدي )عج(«. في رٍد على تشكيل 
ســـــــــلطة االحتالل املؤقتة ملجلس الحكم والبدء بوضع الخطوات االولى لكتابة دستور 
جديد، راجع: موقع املكتب الخاص للســـــــــيد مقتـــــــــدى الصدر، جوابنا، خطبة صالة الجمعة 
الرابعة عشـــــــــر لسماحة الســـــــــيد القائد مقتدى الصدر، املنشورة بتاريخ 7/2/2014. وانظر: 
التسجيل الكامل للخطبة 14 ملقتدى الصدر في مسجد الكوفة على اليوتيوب، املنشورة 
في 2/4/2012. فيما ُيرجع الباحث العراقي رشيد الخيون اصل تشـــــــــكيل هذه امليليشيا 
تحت املسمى نفسه الى بدايات العام 1996 في الضاحية الشرقية من العاصمة بغداد 
، على يد الشيخ عبد 

ً
واملعروفة بـ)مدينة الثورة( او )مدينة صدام( او )مدينة الصدر( الحقا

الزهرة البديري في حي الگيارة التابع للضاحية. راجع: رشـــــــــيد الخيون، 100 عام من االسالم 
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يف مسجد الكوفة بالنجف، كخطوٍة رّمزيٍة متتد إىل الروايات التارخيية 
الغامضة عن هناية العامل بظهور اإلمام الثاين عرش لدى الشيعة واختاذه 

للمسجد نفسه كواحٍد من مراكزه التبشريية. 

بمنتص�ف مت�وز/ يولي�و 2003 أطل�ق الص�در ميليش�ياه رّدًا عى 
تشكيل س�لطة االحتالل املؤقتة »ملجلس احلكم العراقي«، وبموازاة 
ذلك ابتدع لنفسه خطًا راديكاليًا بطموحه إىل »تأسيس دولة إسالمية 
تسعى لتطبيق احلكم الرشعي )...( عرب جيش إسالمي مطيع ملراجعه 
وقواده«، هذه النظرة اخلالصية أدت إىل تفريخ الكيانات امُلس�لحة يف 
املقس�م الش�يعي قبالة التفريخ احلاصل عى املقس�م الُسني، وربام أن 
اغلب اجلامعات الش�يعية امُلس�لحة خرجت من بطن التشكيل األول 

للصدر، وتنامت فيها بعد وصوالً إىل تشكيل »احلشد الشعبي«.

وِع�رْب امليليش�يا خ�اض الص�در مع�ارك ُمدم�َرٍة ضد الس�لطات 
العراقية. مرتان بدافع مقاومة االمريكيني وثالثة ضد احلكومة مبارشة 
يف الب�رصة، عوضًا عن خروقاٍت كثريٍة بني آونة وأخرى، كان آخرها 
قتل قائد )لواء 57 قوات خاصة( العميد رشيف إسامعيل املرشدي1، 

السيا�ضي في العراق )الشيعة(، مصدر سابق، ص 416 وما بعدها.  

1- يروى النائب في مجلس النواب السابق عن محافظة صالح الدين، شعالن الكريم، 
تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة العميد شريف إسماعيل املرشـــــــــدي، قائد اللواء 57 
املكلف بأمن تحركات رئيس الحكومة الســـــــــابق حيدر العبادي، الذي قتل في 14 اذار/ مارس 
2018، عند مدخل مدينة سامراء، في حوار مع قناة الحرة االميركية بثته في )14 اذار/ مارس 
2018(: ان القوة التي قادها املرشـــــــــدي كانت في طريقها إلى املوصل لتأمين زيارة العبادي إلى 
املدينة، وعندما وصلت إلى نقطة التفتيش املركزية الواقعة عند املدخل الجنوبي ملدينة 
سامراء، حصلت مشادة مع عناصر من ميليشيا سرايا السالم الذين كانوا يتواجدون في 
نقطة التفتيش )...( القوة الحكومية اعتقلت اثنين من عناصر سرايا السالم بعد أن تجاوزا 
الصالحيات املمنوحة لهما )...( ومضت القوة التي يقودها املرشدي في طريقها باتجاه مدينة 
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وهو أيضًا رئيس جهاز محاية رئيس احلكومة الس�ابق حيدر العبادي، 
يف س�امراء، ح�ني كان يف طريق�ه إىل املوص�ل لتأمني زي�ارة انتخابية 

للعبادي إليها.

خيش�ى الصدر من اس�تقواء خصومه املدعومني م�ن إيران عليه – 
أبرزهم املنش�قون عن�ه قيس اخلزع�يل وأكرم الكعبي- كام خيش�ى أن 
تتح�ول الدول�ة إىل عنرٍص معاٍد له إذا ما اس�تطاعت القوى التي تدين 
بالوالء الديني للمرشد اإليراين الوصول إىل السلطة، لذا هو حيافظ عى 
تلك القوة بوصفها جزءًا من نظام الردع الذي ُيطوره سياس�يًا. وَلعلَّ 
طهران َتنَّبهت إىل نظام الّردع الذي يبنيه الصدر بمعاونة الش�يوعيني، 
حنَي أعلن عيل واليتي، مستشار املرشد اإليراين عيل خامنئي أن بالده 

لن »تسمح بعودة الشيوعيني والليرباليني إىل احلكم«1.

دعم الصدر، الش�اٌب الذي ينحدُر من عائلة دينية تقليدية تطالب 
بتطبي�ق »الرشيع�ة« احل�راك اإلحتجاج�ي يف الع�راق، وب�ات ُيطلق 
عى نفس�ه »راع�ي اإلص�الح«، لكن�ه بم�وازاة ذلك حيتف�ظ بوزراء 
ومس�ؤولني كبار يف احلكومة العراقية التي يتفشى فيها الفساد، وَشّن 
هجوم�ًا الذعًا ضد مفوضي�ة االنتخابات مطالب�ًا بتغيريها، وهدأت 

املوصل، ولكن عند وصولها إلى نقطة تفتيش الحويش شـــــــــمال ســـــــــامراء، حصلت اشتباكات 
عنيفة مع عناصر من سرايا السالم، أسفرت عن مقتل العميد املرشدي )...( قوات الشرطة 
االتحادية التي كانت موجودة في نقطة تفتيش الحويش »لم تحرك ساكنا« اثناء حصول 
االشتباكات بين سرايا السالم واللواء 57 )...( هذه الفصائل ال تنسق أو تنفذ أوامر جهات 

رسمية، وإنما تعمل بمفردها[.

1- ادلى علي واليتي، مستشـــــــــار املرشـــــــــد اإليراني علي خامنئي، بتصريحه املثير للجدل هذا، 
خالل كلمته في افتتاح املؤتمر التأســـــــــي�ضي ملا ُيسمى بـ«املجمع العراقي للوحدة اإلسالمية« 

الذي تقوده طهران وعقدته في بغداد في 18 شباط/ فبراير 2018.
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ح�دة انتقادات�ه جتاهها بعد أن ص�ار له معقٌد يضمن ع�ربه من تثبيت 
حّصته من املقاعد يف الربملان اجلديد.

إشكالية حماربة الفساد يف العراق تتحرك ضمن الزبائنية السياسية 
وموجهاهتا الدعائية الش�عبوية، تفتقر إىل إرادة املحاسبة احلقيقية فيام 
تظ�ل أدواهتا بعيدة ع�ن مالحقة الفاس�دين وتقديمه�م إىل العدالة، 
وتش�تغل يف إط�ار الرضي�ة والتصفي�ة ب�ني اخلص�وم السياس�يني، 
فحت�ى االس�تجوابات التي ُتط�رح يف جملس الن�واب وُتطيح بوزراء 
أو مس�ؤولني فاس�دين كبار، تتح�رك داخل إطار حتقي�ق التوازنات، 
والكيفي�ة الت�ي حتاف�ظ هب�ا تل�ك اجلامع�ات السياس�ية النفعي�ة عى 

مصاحلها االسراتيجية. 

مل يس�تطع الص�در تقديم أيًا من سياس�ييه الفاس�دين إىل القضاء، 
ب�ل حت�رك بعيدًا ع�ن س�لطة الدولة التي يدع�ي أنه متكف�ل بحاميتها 
واخلضوع هلا، وأس�س لنفس�ه مكتب�ًا للمحاس�بة والتطه�ري. وَعَمَد 
ٍة إىل احتج�از أتباع�ه ُعّرفي�ًا كعقوبة هلم ع�ى عصياهنم  ع�ى غرِي م�رَّ
كحادث�ة احتجاز نائب رئيس الوزراء الس�ابق هب�اء االعرجي لثالثة 
أش�هر وجتريده من متثيله سياس�يًا لتياره. هذه املامرس�ة تكش�ف عن 
طبيعة اهليمنة التي يفكر هبا الصدر والتي يريد أن يدير هبا الس�لطة يف 
املس�تقبل، كام أن مبدأ احلفاظ عى الدول�ة وصالحياهتا احلرصية هو 
جمرد غطاء للقيام بأعامل غري مرشوعة حتت عنوان حماربة الفساد، يقوم 
الصدر بخرقها دائاًم، ومثاالً »أزمة مطار النجف«، وتوجيهه وفدًا إىل 
وزارة الكهرب�اء لإلطالع عى »العق�ود«. وعمليًا يقبض الصدر عى 
إدارة مديري�ات وزارة الكهرب�اء يف اجلنوب والفرات األوس�ط. وله 
م�وارد رصيفني م�ن االرصفة العرش يف ميناء أم قرص، واالس�تحواذ 
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ع�ى االرايض احلكومية يف العاصمة والب�رصة ونجف وكربالء عرب 
رجاالته الرشسني. سلس�لة اهليمنة عى املوارد االقتصادية احلكومية 

عند الصدر ال تنتهي.

في�ام يغ�ذي جزيرته السياس�ية وُينميها عرب حلقات م�ن املنتفعني 
وخطوط الوالء الش�عبي، وأخ�ريًا بالتحالف مع الش�يوعيني، الذي 
مارس�وا أفظ�ع انتهازي�ة سياس�ية بتارخيه�م بالتحالف م�ع الرجعية 

الدينية املسلحة واملسؤولة عن انتهاكات وتفريخ امليليشيات. 

حتالف أق�دم وأعرق ح�زب عراقي عل�امين أيديولوجي )احلزب 
الش�يوعي العراق�ي( متتد خربته السياس�ية ع�ى م�دى 85 عامًا، مع 
تيار ديني رجعي ش�عبوي مسلح، يفتقر إىل اخلربة السياسية واإليامن 
بالس�لمية يف إطار الرصاع الس�يايس، مل يمض عى تشكيله سوى 15 
عامًا، وعى تش�كيل حزبه »االس�تقامة« س�وى أش�هر قليلة، نكس�ة 
هائلة للامركس�ية واليس�ار العراقي، وهناية مؤس�فة ومؤملة النفالش 
اإليامن بتحرير الفرد من االس�تغالل وتلميع الرجعية بوصفها جزءًا 
هامًا من منظومة الفساد والتدمري االجتامعي وعرقلة التنمية وحتطيم 

بناء الدولة واملجتمع.

هبذا التحالف فقد احلزب الش�يوعي رشعيته اليسارية واملاركسية 
وب�ات حزبًا طفيليًا يس�عى إىل مكاس�ب رخيصة عى حس�اب فكرة 
وج�وده األساس�ية. إهنا طفيلية تالزم اختطاف احل�زب دائاًم من قبل 
القي�ادات الت�ي تطفر إىل الواجه�ة ومتارس اغتصاهب�ا االنتهازي فيام 

تظل القاعدة مؤمنة باملاركسية لكنها مقموعة بجهاز القيادة1.

1- كتب عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي، جهاد جليل، وهو من الكوادر 
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ج�ّرب احلزب املختط�ف من قبل القي�ادات االنتهازي�ة حتالفات 
مريبة وسطحية وساذجة ال تنم عن وعي بقدر ما تؤرش عى هشاشة، 
فاحل�زب حتالف مع العس�كر يف انق�الب 1958، وارتك�ب الفظائع 
يف قم�ع حركة الش�واف يف كركوك واملوصل، ليقم�ع بعدها من قبل 
حليف�ه العس�كري اليميني، وموقفه غري املس�ؤول من حركة الكفاح 
املسلح يف »هور الغموكة« أواخر الستينيات، ومن ثم يعاود التحالف 
مع اليمينية القومية املتطرفة يف الس�بعينيات بتحالفه مع حزب البعث 
يف إطار ما ُس�مي »اجلبه�ة الوطنية«، وحني غ�زت الواليات املتحدة 
الع�راق واحتّلت�ه كان موق�ف احل�زب خمزي�ًا، بقب�ول ذاك االحتالل 
ودخ�ول »جمل�س احلك�م« ع�ى أس�اس »ش�يعية« س�كرتريه الع�ام 
الس�ابق »محي�د جميد موس�ى« ال عى أس�اس ش�يوعيته. إن مثل هذه 
االنحيازات اليمينية تكش�ف مدى فراغ احلزب من يساريته، ومدى 
حتكم االنتهازية بمصريه. ومل تس�مح تل�ك القيادات للحزب بعملية 

مراجعة شاملة الستعادته. 

الشابة الصاعدة، على حسابه في »فايسبوك« في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018: ]رائد 
 سكرتير الحزب ونائب عنه ضمن تحالف الصدر في مجلس النواب( 

ً
فهمي )يشـــــــــغل حاليا

وجاســـــــــم الحلفي )عضو املكتب السيا�ضي واللجنة املركزية للحزب ويعد الرأس الشعبوي 
النافذ لجناح التقارب مع الصدر( كان االجدر بهما مراجعة انفسهما واالعتراف بما اقترفوه 
بحق الحزب و«تحالف تقدم« املشروع املدني الديمقراطي قبيل االنتخابات، قبل جلوسهم 
باالجتماع االستشاري، ومنها االنجرار والتوقيع املسبق مع »االســـــــــتقامة« دون الرجوع الى 
الحـــــــــزب وتحالف تقدم الذي انفرد معهم محمد علي الجنابي لصفقـــــــــات خاصة به وبهم، 
ومن ثم تمرير ما سمي باالستفتاء الحزبي والذي شوهت كل معلوماته وبياناته حتى وصل 
االمر الى عدم التصويت الواضح ألعضاء اللجنة املركزية على البقاء ضمن تحالف تقدم 
او ســـــــــائرون، واستمرارهم في تضليل املعلومات واملعطيات وسوق التبريرات للخطوات 
االنفرادية التي ذهبوا اتجاهها بطرق لم يتم التعارف عليها مسبقا أال من بعض القيادات 

التي ادانها التاريخ الحقا...[.
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وكان القيادي املخضم يف احلزب الشيوعي وعضو اللجنة املركزية 
حس�ان عاكف، وهو أش�د املعرضني عى التحالف م�ع الصدر، قد 
كش�ف بمقال مط�ول خفايا الدفع إىل هذا التحال�ف املريب، وأطلق 
دعاب�ة متس�ائاًل: »كيف حلزب عمره 80 عام�ًا أن يتحالف مع حزب 

عمره شهرين؟«. 

وللس�خرية مرارهتا ايضًا، حني ظهر س�كرتري احلزب رائد فهمي 
أكث�ر م�ن م�رة وهو يرت�دي ب�زات س�وداء يف زيارات�ه إىل الصدر يف 
النج�ف. ويف اح�دى الزي�ارات وق�ف فهمي م�ع اثنني م�ن أعضاء 
مكتب�ه الس�يايس بمعي�ة قي�ادات صدرية ل�»ق�راءة الفاحت�ة« عى قرب 

الصدر األب. 

مثل هذه املامرس�ات متثل إس�اءة حقيقية للتاري�خ النضايل حلزب 
يمثل العلامنية العراقية وسط بحر هائج من األسلمة والتمييز الطائفي. 
حتى أنه بذكرى تصفية حممد باقر الصدر يف 9 نيسان/ ابريل 2018، 
وّزع بيان�ًا يبني مدى هتش�م احلزب األيديولوج�ي داخليًا واختطاف 
مواقفه من قبل منتفعني تربطهم مصالح مع الس�لطة وأحزاهبا، وهي 
املرة األوىل التي يصدر هبا بيان كهذا، وكأنه حياول اس�رضاء مقتدى 
الص�در بتغي�ري جلد احلزب. حت�ى أن احلزب ومرش�حوه مل حيصلوا 
عى املكانة التي حترم حزهبم يف الئحة سائرون األنتخابية، فسكرتري 
احلزب مثاًل حّل ثالثًا يف ترتيب املرشحني ملحافظة بغداد. الصدريون 

جعلوا من الشيوعيني جمرد دمى ملونة لتجميل حمتوى بشع.

دائاًم ما جتيء خطوات الصدر السياس�ية وكأهن�ا َقَفزاٌت كبرية إىل 
مناط�ق لع�ب جديدة خارج الكاّمش�ات التي جيد نفس�ه حم�ارٌص هبا، 
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لكنه بالتحالف مع الش�يوعيني حي�اول أن يوظف التناقضات املحلية 
واإلقليمية لصاحله، وهيز الشجرة غري املستقرة للتحالفات يف العراق 
مرقب�ًا تس�اقط اخلص�وم منها، ومنها يص�ل إىل أقىص نفعية سياس�ية 
بالقفز من »املهدي« إىل »ماركس« عى طريقته بإجياد املقاربات اهلّشة. 

فه�و ُيصدر خطابه كمعاٍد للسياس�ة اإليراني�ة باملنطقة، ويعارض 
بقاء األس�د بالس�لطة، ويقرب كثريًا من الرياض وأبو ظبي، ويعزز 
سياسة االنفتاح العريب، وحتّول إىل هراوة سياسية مطيعة بّيد املرجعية 
التقليدي�ة يف النجف، ويدعم توجهات حّل الفصائل املس�لحة لكنه 
ال حيل مجاعته املس�لحة عى نحو مطلق وحيتفظ لنفسه بحامية واحدة 
م�ن أهم مراكز الش�يعة يف س�امراء املرتبط�ة ب�»قضية امله�دي«، فهو 
دائ�اًم ُيبقي خيطًا رفيعًا ممدودًا بني قناعات�ه اخلالصية بوّصفها املنطقة 
املقدس�ة الت�ي هُيّيمن هبا ع�ى ماليني من الفقراء التواق�ني إىل العدالة 
املفقودة وبني طموحاته السياس�ية. لكن ذاك اخليط أيضًا مصدر قلق 
رهيب بوصفه حُمفزًا للتنظيامت الرسية التي تدعي الصلة ب�»املهدي«. 

وب�ات واضحًا أن التحالف مع الش�يوعيني َمّثل نكس�ة اجتامعية 
للجمه�ور الذي ينظ�ر إىل احلزب كُمنقذ علامين للخ�روج من ورطة 
حكم اإلس�الم الس�يايس، لكن مع ه�ذا التحالف الذي يب�دو ُمريبًا 
لتنافر العقيدة، ابتلع االسالميون آخر حجٍر يف حائط الطبقة الوسطى 
املتهالك وهو حياول الصمود أمام تردي اخلدمات واس�ترشاء الفساد 

واملحاصصة الطائفية. 

ونظ�رًا للمواق�ف االنقالبي�ة للص�در ع�ى حلفائ�ه، ونزعته غري 
املس�تقرة بالبق�اء يف جبهة واح�دة، فأن املخاوف تراك�م إزاء انقالبه 
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ع�ى الش�يوعيني، الس�يام وأن�ه حيتفظ لنفس�ه بموض�ع دين�ي أيضًا، 
وحيرص عى تراث عائلته املتشددة، فوالده آية اهلل الراحل حممد حممد 
صادق الصدر، ُيصنّف كأٍب روحٍي ل�»الصحوة الفقهية الشيعية« يف 
التسعينيات التي اندفعت ُقبالة »الصحوة اإليامنية الُسنية« التي قادها 

صدام حسني لتحصني سلطته من االهنيار. 

فالص�در وأبوه حريصان عى الرشيعة. وخ�الل األعوام اخلمس 
االوىل بع�د س�قوط بغ�داد أنش�أ الص�در حماك�م دينية ملحاس�بة غري 
امللتزمني، وتورطت ميليشياته بمقتل مئات النساء والرجال وال سيام 

يف بغداد والبرصة. 

واآلن، تطفو التس�اؤالت ع�ن الكيفية التي س�يتعامل هبا الصدر 
مع أس�لمة القوان�ني يف العراق بظل ِحّلفه مع الش�يوعيني، والس�يام 
قانون األحوال الش�خصية أو منع اخلمور أو مراكز السهر واحلريات 
اخلاص�ة. كي�ف ُيّمكن الس�يطرة ع�ى العقي�دة العميقة للص�در إزاء 
األيديولوجي�ا الش�يوعية امُلناقضة له والتي َيِصُفه�ا احلزب يف أدبياته 
ب�»الرجعية« خالل سنوات الرصاع عى عّلمنة القوانني والترشيعات 

واملجتمع بعد انقالب 1958. 

ال تب�دو خطوات الصدر املقبلة واضحة، فالرصاع االنتخايب ُيغرّي 
باستمرار الوجهات امُلستقبلية، وحتى اللحظة يبدو أن الزعيم الشاب 
هو الوحيد الذي حافظ عى متاسك الئحته االنتخابية )سائرون( من 
التف�كك، لكن تبق�ى حظوظه ُت�راوح عند مدي�ات الطاع�ة العمياء 
جلمه�وره الذي ي�رزح غالبيت�ه حتت مس�توى خط الفقر وس�ط فقر 
حظوظ الش�يوعيني يف خدمته انتخابي�ًا، لكن بالتأكيد أن الصدر غدا 
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قّبان التوازن الذي يس�عى إليه الطاحمون إىل منصب رئاس�ة الوزراء. 
ويف اللحظة االنتهازية املعتادة منه، ختى الصدر عن كل تلك املبادئ، 
وسعى اىل حصد مغانم تشكيل الوزارة اجلديدة مع عادل عبد املهدي 

بوصفه مرشح التسوية اخلائبة.

حاول االمريكي�ون الدفع برئيس الوزراء الس�ابق حيدر العبادي 
بق�وة إىل تويل والي�ة ثانية، لك�ن خماطر ضياع اجله�د االمريكي تبدو 
جّدي�ة مع خصوم رشس�ني تدعمهم إيران احتش�دوا بالئحة واحدة 
)الفت�ح(، واضع�ني باالعتبار إعادة متوضع منصب رئاس�ة احلكومة 
بمقاس�ات جدي�دة، ومنها إخراج حزب الدع�وة احلاكم من التوافق 
الُعّريف عى تس�نّمه إلدارة الُس�لطة من�ذ العام 2005. ه�ذه املرة خُتيل 
الق�وى الش�يعية مواضعها الس�ابقة إىل جديدة، عى أس�اس التنافس 
ع�ى الس�لطة ال ع�ى توزيعه�ا، ويذهبون بعيدًا إىل تش�كيل »س�لطة 
األغلبية السياس�ية«، بمعنى أن الرشكاء الُسنّة والُكرد سيمثلون عى 
أساس نسبهم، ال عى أساس مبدأ التوافق السيايس بتوزيع السلطة.

لكن القناعة املؤكدة لدى الصدر أنه لن يستطيع القفز إىل السلطة، 
وال يملك ش�خصية بارزة لرشحيها إىل رئاسة الكابينة احلكومية لذا 
جلأ يف حلظة ختليه عن حيدر العبادي اىل اعادة تدوير س�يايس مماثل له 

يف التقلبات واالنتهازية هو عادل عبد املهدي.

غري أن امُلش�كلة العويصة التي هتدد كي�ان الصدر بالكامل، فكرة 
املهدوية ذاهتا التي يرفع رايتها. فالشاب الذي بدا متحمسًا يف صيف 
2003 لظه�ور »املهدي« وه�و يطل عى أنصار وال�ده الراحل بلّحيٍة 

س�وداء كّثٍة وكف�ن أبيض، بات اليوم متخّوفًا من الفكرة نفس�ها، مع 
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تنام�ي اجلامع�ات الرّساني�ة املؤمنة ب�»مقت�دى« بوصفه ه�و »املهدي 
الغائ�ب املنتظ�ر« كجامعة »أصح�اب القّضي�ة« او »املولوية« جنوب 

العراق.

ورغ�م أن الصدر َيِش�نُّ محالت تطهريية داخل تي�اره بحثًا عنهم، 
إال أن�ه فش�ل بالوص�ول إىل ال�رأس التي تغ�ذي اجلامع�ة الغامضة، 
وس�ط انش�طار هذه اجلامعة إىل مجاعاٍت أصغر ُكلام ُيعثر عى تفس�ري 
جديد ل�»مهدوية مقتدى الصدر«. ويش�عر الصدر أن هذا احلراك قد 
يق�ف وراءه خصوٌم لتحطيم س�معته كمعارٍض يلبس العاممة وحييط 
ب�ه الفقراء. لكن�ه يملك أيضًا أس�طوال من مركب�ات حديثة وطائرة 

خاصة، وشاب مواظب عى العاب الفيديو عرب االنرنت.
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انتخابات 2018: احلريق �االنهيار!

أف�رزت االنتخاب�ات النيابي�ة، بنس�ختها الرابع�ة، واقعًا سياس�يًا 
جديدًا يتعلق بنمط االنقس�ام الذي أرّش إىل فشل »العملية السياسية« 
املنعق�دة من�ذ الع�ام 2003، والتي مل تفل�ح برس�يخ »الديمقراطية« 
كواقعة طبيعية حممية بالدستور والوعي الشعبي والنظام احلاكم، عى 
الرغم من انقضاء 15 عامًا، وأظهر أهنا عملية ُتسرّي ب�»االزمات«. أما 

تداول السلطة، فكان شكاًل من اشكال تدوير انعدام النظام.

انهيار تدا�ل ال�شلطة
ج�رت اثنت�ان م�ن النس�خ االنتخابي�ة الث�الث الفائت�ة بضغ�ط 
امريكي مبارش الس�ناد اخلروج من حقبة صدام حس�ني وتربير الغزو 
العسكري، فيام كانت النسخة الثالثة انعكاسًا لالستئثار بالسلطة بظل 

التشتت الطائفي وتوزع العراقيني عى خنادق االنقسام املذهبي.

االنتخاب�ات النيابي�ة لعام 2010 افرزت واقع�ًا جديدًا ايضًا، كان 
بمثاب�ة انقالب بحراب نظيفة ع�ى الفائز انتخابيًا، واس�ُتعِملت فيها 
أدوات كارثية لتكريس الس�لطة لدى مكون بعينه )الشيعة(، وافىض 
ذاك التكري�س اىل انف�الش مبدأ »التداول الس�لمي« للس�لطة، حني 
حرمت الالئحة االكثر اصواتًا - الئحة اياد عالوي )ش�يعي علامين( 
– من تش�كيل احلكومة، وابتدعت املحكمة االحتادية العليا يف البالد 
تفس�ريًا غريب�ًا عى مق�اس االس�الميني، وباالخص الئح�ة »حزب 
الدع�وة« )»ائتالف دولة القان�ون«( يقول بأن الكتلة االكرب هي تلك 
التي تتش�كل داخ�ل جملس الن�واب. لكن هذا التفس�ري ُعطل خالل 
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تش�كيل حكوم�ة عادل عبد املهدي، بعد ان بلغ االنقس�ام الس�يايس 
اش�ده بناًء عى النتائج املتقاربة والتي َصُعَب معها الذهاب اىل تسمية 
الكتل�ة االك�رب عالنية، ما يؤكد ان القضاء يف الع�راق هو اداة مضافة 

يوظفها النظام اهلش الستمرار مهزلة بقاءه.

وخالل السنوات التي أدار نوري املالكي هبا السلطة )2006 – 2014( 
مورس�ت احليل السياسية حلرمان املنافسني من تنظيم صفوفهم او موازنة 
الكف�ة املائلة اىل جناح دون آخ�ر، فيام التنازالت التي منحت واالتفاقات 
البّيني�ة الرسية تس�ببت بكوارث أمنية وسياس�ية فيام بع�د، أبرزها خروج 
املحافظ�ات ذات الغالبي�ة الُس�نية عن الس�لطة املركزية، ومن َثّم س�قوط 
املوصل واحتالل 40 يف املئة من مساحة العراق من قبل التنظيم االرهايب 
»داعش«، اضافة اىل التمرد الكردي الذي كان يتمفصل عى خميال العقل 

االقصائي للاملكي – االسالميني الشيعة.

يعتقد الكثريون ان تداعيات تلك احلقبة قد ذابت خالل السنوات 
االربع االخرية )2014 – 2018(، لكن احلقيقة ان تأثريها ظل حاكاًم 
ل�»العملية السياس�ية«، وظلت روح االنقسام التي جتلت منذ 2003 

ترشب من البئر املاحلة ذاهتا.

ال�شالح يختطف ال�شلطة
يف االنتخاب�ات النيابية االخ�رية )أيار/ ماي�و 2018( مَتَثََّل الواقع 
اجلدي�د ال�ذي خ�رج م�ن تل�ك البئ�ر املاحل�ة بحقيق�ة أن »العملي�ة 
السياس�ية« مل تؤس�س اطارًا واضحًا للقوى املتصارعة عى الس�لطة، 
ومل حتقق رشطه�ا املوضوعي بتخليق كيانات حزبية عى نحو يضمن 
االس�تقرار. فحالة االنفالش واالنقسام والتشتت بانت عى أشدها، 
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وانتقل�ت ه�ذه املرة اىل الس�احة الفئوي�ة الضيقة. فال�رصاع الطائفي 
والقوم�ي ال�ذي كان متمتعًا بالفوىض االمني�ة، انتقل اىل داخل حلبة 

املكونات نفسها.

اب�رز اف�رازات مرحل�ة )ما بع�د املالك�ي – س�قوط املوصل( هو 
حت�ّول الفصائل املس�لحة املدعوم�ة ايرانيًا من مجاع�ات صغرية ذات 
تأث�ري حمدود، اىل مجاعات متلك نف�وذًا كبريًا عى االرض، حتى باتت 
موازية لقوة الدولة/ الس�لطة، واستطاعت ان تفرض صيغة جديدة 
م�ن الوجود الس�يايس املتأس�س ع�ى االمس�اك ب�االرض والدعاية 
الضخم�ة الت�ي س�ّوقت هزيمة »داعش« ع�ى انه نرص ث�أري ملكون 

معني جتاه مكوٍن آخر استمر يتمرد طيلة عقد ونصف.

نجح�ت تلك املجموع�ات باخراق الدس�تور وقانون االحزاب 
الذي »حُيّرم« عى اجلامعات املس�لحة التدخل الس�يايس واملشاركة يف 
االنتخابات. لكن حّيل »العملية السياسية« املرنة واهلشة، واملصممة 
ع�ى مق�اس صاحب النف�وذ االقوى، ابتدع�ت تفس�ريًا كارثيًا آخر، 
مش�اهبًا لتفس�ري املحكمة االحتادية يف الع�ام 2010، فعملت حكومة 
الس�لطة عى اقرار »قانون احلشد الشعبي« الصوري الذي أّمن غطاًء 
قانونيًا لتحافظ تلك املجموعات عى س�الحها وتضمن س�طوهتا يف 

حلبة التنافس.

وازاء هذه القوة اجلدي�دة، تراجعت حظوظ القوى التقليدية عى 
الس�احة الش�يعية، كم�ؤرش واضح ع�ى أن فكرة التنظي�امت احلزبية 
تس�اوي صف�رًا يف معادلة اع�ادة التموض�ع والنفوذ يف الع�راق، بال 

سطوة السالح اخلارج عن الدولة.



71

الفصل االول

خرست القوى الش�يعية التقليدية الكثري من مراكز قواها لصالح 
اجلامعات املس�لحة، وباتت اللوائح والق�وى التقليدية التي تنجذب 
لبعضه�ا يف كل نس�خة انتخابي�ة، بمس�توى مت�دٍن من الش�عبية، فيام 
الق�وى الُس�نية واجه�ت معضلة موجعة بس�بب أن اجلس�م االصيل 
لناخبيه�ا كان موزع�ًا ع�ى نح�و 91 خمي�اًم للن�زوح، واملدن الرئيس�ة 
بات�ت مدمرة، واحلالة الطبيعية الس�تجابة اجلمه�ور كانت معدومة، 
فض�اًل عن تش�ظي الق�وى السياس�ية وس�قوط الواجه�ات الطائفية 
التي كانت متثل »احللم الُس�ني« بموازنة اهليمنة الش�يعية. وانجذبت 
اىل الس�تقطاب االقليمي، مياًل اىل طهران أو أنقرة أو الرياض أو أبو 
ظبي أو الدوحة. وبالطبع فان واش�نطن متلك فصيلها الس�ني ايضًا، 

كام فصيلها الشيعي.

وع�ى املقس�م الكردي، دمرت خطوة االس�تفتاء ع�ى االنفصال 
وتداعياهتا قاعدة الثقة عند اجلمهور يف االقليم، وعززت من القناعة 
ب�أن االح�زاب التقليدي�ة ايض�ًا ستس�تمر باالخط�اء ذاهت�ا إن مل يتم 

تفكيكها.

بالطبع، خالل السنوات اخلمس عرشة املاضية، ظّل الفساد سيدًا 
مهابًا مل متس س�لطته العميقة، وغالب حماوالت حتجيم تلك الس�لطة 
كان�ت ت�ذوب يف س�ائل اخللل العمي�ق يف الدول�ة العراقي�ة بكاملها 

وُيبخر االمال ب�»ثورة اصالحية« تعيد التوازن اىل بلد منهار.

ناع اخلراب تفكك �شُ
أفرزت التقاطعات احلادة بني القوى النافذة املتصارعة عى السلطة 
يف الع�راق انقس�امًا أظه�ر منذ البداية ان الطريق ش�اق امام تش�كيل 
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حكومة عراقية جديدة )2018 – 2022(، فألول مرة، ينقس�م حزب 
الدع�وة احلاك�م عى نفس�ه وتعصف اخلالف�ات الداخلي�ة بني حمور 
رئي�س احلكومة احلايل حيدر العب�ادي وحمور أمني عام احلزب نوري 
املالكي، ال�ذي يعتقد بعدم أهلية العبادي لرئاس�ة احلكومة. ويفيض 
ه�ذا ال�رصاع اىل حرم�ان الطرفني من متثي�ل احل�زب يف االنتخابات 
النيابية، ليستقر التنازع عى الئحتني هزيلتني مها »النرص« )العبادي( 

و»ائتالف دولة القانون« )املالكي(.

بينام ائتلفت الفصائل املس�لحة املدعومة ايرانيًا يف »حتالف الفتح« 
بزعام�ة رئيس »منظم�ة بدر«، ه�ادي العامري. و آثر ع�امر احلكيم، 
عقب انشقاقه عن املجلس االعى، النزول اىل احللبة منفردًا ب�»الئحة 
احلكمة«. واس�تكامالً للعبته الدعائية، راح مقتدى الصدر اىل تشكيل 
حتال�ف ص�دري خالص حت�ت عن�وان »س�ائرون«، بنيته االساس�ية 
»حزب االس�تقامة« وريث »كتلة االحرار« بتطعيم هزيل مع احلزب 
الش�يوعي العراقي حليازة موجة التظاهرات الش�عبية الرافضة لسوء 

السلطة وركوهبا.

يف املقس�م الُس�ني، كانت التحالف�ات كاهلالم الذي يتش�كل كل 
حلظ�ة وفقًا لدرجة االهت�زاز، وبات�ت التقارب�ات والتحالفات مبنية 
عى الثأرية من املواقف الس�ابقة واملصالح املس�تجدة، كام يف املقس�م 
ل االقليمي. وألهنا مل تفلح بضبط تشتتها،  الش�يعي، وفقًا لنفوذ املشغٍّ

اهنارت غالب القوى السنية ومل حتقق توازهنا املطلوب.

وكردي�ًا، حت�والت م�ا بع�د فش�ل االنفص�ال والوضع الس�يايس 
واالقتص�ادي الضاغ�ط، خلقت بيئة من الع�داءات احلادة واخلنادق 
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اجلدي�دة مع بروز تي�ارات ك�»اجليل اجلديد« و»حرك�ة التنمية« التي 
يقوده�ا برهم صالح والتي رفس�ها كاجلثة املتفس�خة وع�اد جمددًا اىل 
حزب�ه القدي�م ليظفر بمنص�ب رئي�س اجلمهورية، فيام ظ�ل احلزبني 
العتيدي�ن عن�د مواقعه�ام التقليدي�ة حي�اوالن التخفيف م�ن حظوظ 

املنافسني اجلدد وابرزهم »حركة التغيري«.

يف النس�خة الرابعة م�ن االنتخابات النيابية، ب�دت قوى »العملية 
السياس�ية« تراه�ن ع�ى املعتقدات املتآكلة نفس�ها للنس�خ الس�ابقة، 
وتع�ول كث�ريًا عى هزيم�ة »داعش« االره�ايب، بوصفها ط�وق نجاة 
هائل يرفع جمددًا اىل الس�لطة كل القوى الفاش�لة، الس�يام الش�يعية، 

كتدوير جديد لنمط احلكم القائم.

وحتقيق�ًا لعمل تل�ك الرافعة، كان قان�ون االنتخاب�ات املقر وفق 
قاعدة »س�انت ليغو املعدلة« التي تقوم عى النسبية، هو احلجر االم، 
في�ام احلجارة املتبقية تتمثل بنس�بة تصويت مرتفع�ة يمكنها أن تغطي 

عى التزوير لتدوير حصص ووجوه كل القوى.

وكان س�ند كل ذلك هو جمل�س مفوضني جدد »يؤمتن« عى مترير 
الصفق�ة االنتخابي�ة. وعمليًا اس�تطاعت القوى تعي�ني جملس جديد 
ملفوضي�ة االنتخابات هل�ذه الدورة تش�كل وفقًا للتصني�ف الطائفي 
والقومي واحلزيب، ملراقبة حصص وتوزيعات الصفقة وادارهتا، لكن 

يبدو انه فشل ايضَا.

وتزويقًا لعملية ش�كلية، ارتأت املفوضية )احلزبية وغري املستقلة( 
بضغط من االمم املتحدة، اعتامد اجهزة ترسيع اقراع الكرونية، تقلل 
من نسبة التزوير املعتادة، وترّسع من اعالن النتائج بعد ساعات منعًا 
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لضغ�وط القوى لتغيري تل�ك النتائج او تعديلها. وبالطبع فأن س�ياًل 
من االج�راءات اختذ لتطبيق فرضي�ة »انتخاب�ات الكرونية نظيفة«، 
ومنه�ا ان عملية العد والف�رز جترى اوتوماتيكيًا بع�د اقفال صناديق 
االق�راع الكروني�ًا، تب�دأ اجهزة الترسي�ع بنقل النتائج اىل الوس�يط 
الناق�ل )V-SAT( ومق�ره دول�ة االم�ارات العربية املتح�دة، الذي 
يقوم باعداد مصفوفات الفرز والعملية احلسابية املعقدة لكل حمطات 
االقراع، ويرس�لها اىل املركز الوطني يف بغداد لتعلن النتائج النهائية 

بغضون ساعات. لكن...

كان�ت الق�وى املتصارعة عى دراي�ة دقيقة بتلك االج�راءات، ألن 
جملس املفوضني يمثل مصالح تلك القوى، فترسبت الثغرات، حتى ان 
بعضًا من القوى اش�رت أجهزة مشاهبة الجهزة االقراع االلكرونية، 
واختربت طرق التزوير عليها، فيام قوى اخرى اس�تقدمت فرقًا لفنيني 
من خارج البالد للتدخل يف تغيري املعطيات االنتخابية. فحجم التزوير 
الذي كشفت عنه جلان التحقيق احلكومية والنيابية وإشارات املفوضية، 

كان هائاًل وجتاوز مليون بطاقة انتخابية يف عموم البالد.

بين�ام كان التصويت اخلاص واقراع اخلارج فضيحة مدوية، حني 
عدل�ت نتائج التصويت النقاذ نس�بة االقراع الع�ام الضئيلة، ومنح 
مرش�حني خارسي�ن أص�وات املغربني لض�امن وصوهل�م اىل الندوة 

الربملانية.

املقاطعة �التز�ير: االنهيار �الكارثة
املفاجأة التي مل تكن بحس�بان القوى املتنافسة، والتي كانت تعول 
عى تس�ويف التزوير عرب نس�بة مش�اركة الناخبني املرتفع�ة التي من 
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ش�أهنا خل�ق توازن ب�ني االص�وات الصحيح�ة وامل�زّورة.. املفاجأة 
أن نس�بة االقب�ال واملش�اركة يف االنتخاب�ات كانت متدني�ة جدًا، ومل 
تتع�د 30 يف املئة يف عموم البالد )بحس�ب الرص�د الصحايف وتقارير 
منظامت املراقبة( بمعنى ان اقل من 5 ماليني ناخب فقط توجهوا اىل 
مراك�ز االقراع م�ن اصل 24 مليونًا. فيام مل تعل�ن املفوضية عن عدد 

االوراق غري الصحيحة!

بتل�ك  وم�ا يعن�ي أيض�ًا أن االص�وات الصحيح�ة املوضوع�ة 
الصنادي�ق املحروس�ة باالقف�ال االلكرونية، كان�ت اصوات مجهور 
الق�وى واالص�وات امُلش�راة.. وأي حماول�ة تزوير ستنكش�ف نظرًا 

ملعرفة احجام كل مجاعة سياسية.

عامالن اساسيان كشفا مهزلة انتخابات 2018:

- االول: نس�بة التصوي�ت املنخفضة جدًا ع�ى الرغم من اعالن 
املفوضي�ة اهن�ا كان�ت 44.52 يف املئ�ة، وه�و تزوي�ر جله�ة ان 
املفوضية احتس�بت نس�بة التصوي�ت اخلاص )الق�وى االمنية + 
ناخبي اخلارج( كنس�بة موازية لنس�بة التصويت العام، ال كنسبة 

ضئيلة متثل 800 الف ناخب فقط هم املشاركون الفعليون. 

كان�ت الق�وى املتصارع�ة ع�ى دراي�ة دقيق�ة بآلي�ات التصويت 
االلك�روين فترسبت الثغ�رات، حتى ان بعضها اش�رى أجهزة 
مش�اهبة الجه�زة االق�راع االلكروني�ة، واخترب ط�رق التزوير 
عليه�ا، في�ام اس�تقدمت ق�وى اخ�رى فرق�ًا لتقني�ني م�ن خارج 
الب�الد للتدخ�ل يف تغيري املعطي�ات االنتخابية. وحج�م التزوير 
الذي كش�فت عنه جلان التحقي�ق احلكومية والنيابية وإش�ارات 
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املفوضي�ة، كان هائ�اًل وجت�اوز ملي�ون بطاقة انتخابي�ة يف عموم 
البالد.

املش�اركة املتدني�ة �� لعب�ت الدعوة اىل املقاطعة ع�ى مواقع التواصل 
االجتامعي دورًا فيها �� مل تس�مح إذًا بالتغطية عى عملية التزوير، كام 
ان التعدي�ل اجلديد لقانون االنتخابات الغى ما كان يعرف ب�»املقاعد 
التعويضي�ة«، أي تل�ك املقاعد التي هي باالس�اس لق�وى صغرية مل 
تستطع الوصول اىل »العتبة االنتخابية« فتضاف اصواهتا اىل اصوات 
القوائم الكبرية ذات االصوات االعى »منعًا هلدر اصوات الناخبني!«

- العام�ل الث�اين: ان الق�وى املتصارع�ة فقدت غالبي�ة وجوهها 
القيادية املهيمنة عى صنع القرارات بمجلس النواب، فضاًل عن 
ارتباطه�ا باملش�غلني االقليميني وأبرزهم طه�ران وانقرة، اللتان 
خرست�ا رجاهلام املخلص�ني هناك، وبات املش�هد خاليًا من رموز 
ادارة الرصاع الس�يايس والفس�اد والتصعي�د الطائفي، حتى بلغ 
ع�دد النواب اخلارسين نحو 100 نائ�ب، ما دفع القوى اخلارسة 
ومش�غليها االقليمي�ون اىل قل�ب الصندوق ع�ى رأس »العملية 
السياسية«، والذهاب اىل خطوة تصعيدية خطرة، تتمثل بتجميد 
مفوضية االنتخابات واعادة عد وفرز مجيع االصوات التي تدعي 
املفوضية اهنا اكثر من 10 ماليني صوت صحيح بقليل، بانتداب 
هيئ�ة قضائية، والغاء نتائج الترسيع االلك�روين باملطلق، والغاء 
التصوي�ت اخلاص، بعد اقرار التعدي�ل الثالث لقانون انتخابات 
الع�ام 2018. وبعد ميض اش�هر اعيد العد الف�رز يدويًا عى نحو 
حم�دود، فجاءت النتائج مطابق�ة اال بندرة، بتغري معقد او حذف 

»فائز« واستبداله بآخر.
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ثمة نار مس�تعرة حتت رماد اهلدوء يف العلن. فالقوى الفائزة كالصدر 
والعب�ادي وحتال�ف احلش�ديني والق�وى الكردية وجزء م�ن القوى 
الُس�نية قلقون من اخلطوة االنقالبية، خش�ية فق�دان مقاعد، وبالتايل 
اختالل الق�وة التي صنعته�ا نتائج الفرز االلك�روين، والتي أعطت 
الص�در كفائ�ز متقدم عى احلش�ديني والعب�ادي بفارق ضئي�ل، بينام 
احلزبان الكرديان )»الب�اريت« و»اليكيتي«( كانا قلقان نظرًا لتورطهام 
بالتزوي�ر يف املنطقة الكردية ما اثار س�خط القوى املنافس�ة هلام والتي 

تسعى اىل الغاء نتائج االقليم واعادة االنتخابات باملطلق.

حريق بغداد: �شرارة الربكان
بالطبع، ال حتالفات جمدية لتش�كيل ما يع�رف ب�»الكتلة الكربى« 
التي تكلَّف بتشكيل احلكومة املقبلة، التي ذابت كملح يف مياه آسنة. 
س�قط هذا الع�رف املبتكر فجأة م�ن حائط النظام الس�يايس، بعد ان 
بات الصدام وش�يكًا بني الطرفني الشيعيني املتنافسني عى حيازة حق 
تش�كيل احلكومة، فأس�قطت الكتلة االك�رب مقابل حي�ازة املزيد من 

املكاسب.

وبالعودة اىل اجواء ما بعد االنتخابات، فالنتائج التي عى اساسها 
متت مش�اورات م�ا قبل االنقالب الني�ايب، كانت س�تتغري عند نتائج 
العد والفرز اليدوي، ولربام تتقدم قائمة ما عى أخرى وتشعل رصاعًا 
يصل اىل الصدام املس�لح. لذا جاء حريق االوراق االنتخابية ببغداد1 

1- في العاشـــــــــر من حزيران/ يونيو 2018، نشـــــــــب حريق هائل في مخزن تابع لوزارة التجارة في قلب 
العاصمة بغداد، تستأجره مفوضية االنتخابات لخزن صناديق االقتراع، كان يحتوي على 
مجمل اصوات الجانب الغربي من بغداد املعروف بـ»الكرخ« وجزء قليل من االصوات االنتخابية 

للجانب الشرقي »الرصافة«. الحريق اتى على العدد االعظم من تلك الصناديق واالصوات.
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يس�تعجل الصدام. وال يمكن عى وج�ه التحديد معرفة نتائج إبطال 
العملية االنتخابية واحراق ادلتها، س�وى ان املتنافس�ني ارغموا عى 
الذهاب اىل اخلطوة االعنف لتفادي انكش�اف اخللل والتزوير وتغري 
موازي�ن القوى الضابط�ة واحتدام الرصاع بني املش�غلني االقليميني 
بعد فش�ل التس�وية وف�رض ارادة ازاء اخرى. ل�ذا كان اخليار االكثر 
معقولية واالقل عنفًا اع�ادة توزيع النفوذ االقليمي جمددًا عى قاعدة 

تقاسم السلطة.

جرى تب�ادل التهدي�دات املبطنة والرس�ائل التفجريي�ة النارية يف 
العاصم�ة وكرك�وك عى حد س�واء. فف�ي كركوك اعتص�م الركامن 
27 يوم�ًا، تنديدًا بنتائج الفرز االلكروين مطالبني ب�»اليدوي«، بدفع 

وغطاء س�يايس واضح من حكومة انق�رة ملوازنة كفة صعود غرمائها 
الك�رد. ويف بغداد، كان الصدر يتحرك مث�ل »ويل فقيه« يمنح بركاته 
م�ن اج�ل تش�كيل حكومة يكون ه�و الالع�ب االقدر فيه�ا، مطلقًا 
حيلة مضافة حليل »العملية السياس�ية«، معتربًا ان حكومته س�تكون 
»أبوي�ة«، فانفجر كدس هائل للس�الح يف معقله الرئيس يف الضاحية 
الرشقي�ة لبغ�داد )مدينة الصدر( وكأن�ه قنبلة نووية صغ�رية1، اذاب 
مربع س�كني بالكامل وخلف عرشات القتى واجلرحى من انصاره. 
فصمت، وعاد اىل حلب�ة التفاوض رسًا مع جوالت اجلنرال االيراين 

1- في السادس من حزيران/ يونيو 2018، عقب مدفع االفطار لشهر رمضان بقليل، دوى 
انفجار هائل في »حســـــــــينية اإلمام الحسين« في قطاع 10 في مدينة الصدر نتج عن انفجار 
كدس للعتاد تابع مليليشيا الصدر »سرايا السالم« ُمخزن بشكل غير قانوني في »الحسينية« 
التي بناها اتباع الصدر على ارض ســـــــــاحة مدرسة حكومية. أدى االنفجار الى مقتل 18 
شخصا وأصيب أكثر من 90. كما تتسبب الحادث عن تهدم املدرسة الحكومية وعشرات 

املنازل القريبة، باإلضافة إلى إحداث حفرة قدر قطرها بـ25 مترا.
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»قاسم سليامين« ومبعوث الرئيس االمريكي بريت ماكغورك. وتنازل 
الصدر عن حيازة احلكومة، وقبل ان يكون رشيكًا فيها.

ال يمكن ان يكون حريق بغداد صدفة. فالرصاع عى الس�لطة بني 
املتنافس�ني يذهب اىل ابعد من حريق لتضييع دالئل التزوير ، ولضامن 
حيازة السلطة  جمددًا واالستمرار بخداع العراقيني ب�»عملية سياسية« 
اش�به بادارة مرزع�ة اقطاعية، هي باالصل صنيعة ليس�ت بالصدفة. 
ه�ذا احلريق يدلل عى ان املتنافس�ني لدهيم كامل الني�ة باحراق البلد 

كله ان مست مصاحلهم.

بني انفجار خمزن س�الح تاب�ع للصدر وحريق مق�ر جتميع اوراق 
االنتخابات يف بغداد، نحو 48 ساعة من احلراك املتشنج والتهديدات 
املبطن�ة واملتبادل�ة، لتعدي�ل قانون االنتخ�اب وتصفية احلس�اب بني 
املش�غلني االقليمي�ني والرعاة الدولي�ني، وهو أس�قط اجلميع يف فخ 
املواجه�ة املحتومة. فحاول رئيس اجلمهورية الس�ابق )املنحاز( فؤاد 
معص�وم مللمة الكارث�ة، فانعقد اجتامع )الس�بت 5 حزي�ران/ يونيو 
2018( ل�كل الق�وى املتصارع�ة انتخابي�ًا مل حيضه رئي�س احلكومة 

السابق حيدر العبادي. وفض االجتامع بفشل التوصل اىل اتفاق. ومل 
متض س�اعات حتى كان حري�ق بغداد الذي دلل ع�ى ان املجتمعني 

تلك الليلة خرجوا وهم يشحذون سكاكينهم للمواجهة.

وبالطب�ع الق�وى احلش�دية لوح�ت بنس�ف »العملية السياس�ية« 
بالكامل اذا تغريت النتائج، الس�يام ميليش�يا »عصائ�ب اهل احلق«. 
فاحلرك�ة قف�زت من مقعد واحد يتيم يف برمل�ان )2014 – 2018( اىل 
15 مقعدًا ضمن النتائج االلكرونية )برملان 2018 – 2022(، متقدمة 
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حت�ى ع�ى نتائج »منظم�ة ب�در« التي متلك ش�عبية ملموس�ة ببعض 
املناط�ق بحكم فرض س�لطة االمر الواق�ع، وايضًا قف�زة الصدريني 
وثنائي الس�لطة يف االقليم الش�اميل )حزيب بارزاين وطالباين( والقوى 
املتصارعة يف االنبار واملحافظات الُس�نية، ونس�بة االصوات اخليالية 
التي حازها نوري املالكي يف بغداد )نحو 100 الف صوت(، وأعامل 
الرهي�ب والتزوير وتعبئ�ة صناديق االقراع يف املحافظات الش�يعية 
باوراق غري مفحوصة الكرونيًا.. كلها تش�ري اىل صحة هتمة التزوير 
واىل بط�الن االنتخاب�ات. وقد ش�دد عى ذلك املبع�وث االممي »يان 
كوبيت�ش« يف بغ�داد، باحاطته نصف الس�نوية ملجل�س االمن، حني 
اكد ان انتهاكات رهيبة مورس�ت خالل العملية االنتخابية تستدعي 

التشكيك بالنتائج!

حري�ق بغ�داد، اح�رق عملي�ة سياس�ية فاش�لة وفاس�دة منذ 15 
عام�ًا، وهو نتيج�ة النعدام »الدولة« منذ تأس�يس الع�راق احلديث، 
والنعدام احلالة الوطنية كذلك، وهو نتيجة مبارشة للفساد والتحايل 
واالف�الت من العقاب بظل انعدام مؤسس�ات حقيقي�ة وجمتمع واع 

حلجم الكارثة.
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اأ�هام »الوطنية« العراقية:
من عقيدة الع�شكر اإىل �شالح »املقد�ش«

تش�كلت احلال�ة الوطني�ة العراقي�ة »احلديثة« عى أس�اس الوطن 
»القوم�ي« امُلتش�كل حديث�ًا ايض�ًا يف الع�ام 1921، واع�الن »ملكية 
ش�به دس�تورية« من طرف واحد ُرّس�مت بريطانيًا بناًء عى التجس�د 
الديموغرايف والتارخيي للمنطقة املعروفة ب� »العراق« بدعامة احلدود 
املفرضة للمناطق الواقع�ة حتت معادل التأثري »العراقي« االجتامعي 
واحلض�اري الغاب�ر، وَمّث�َل ذلك ترس�ياًم للحدود التارخيية للش�عور 
النف�يس ب�»الوط�ن« ال�ذي ظ�ل قلق�ًا ويتأرج�ح عى خط�وط متاس 
االنت�امء اهلويايت واملناطقي والطائفي والعرق�ي، ويف بعض اآلحايني 

اآليديولوجي.

فبع�د اهني�ار االمرباطوري�ة العثامني�ة، كان�ت األرض فارغ�ة من 
الس�لطة الت�ي متث�ل املعن�ى »الوطن�ي«، وكان�ت اجلامع�ات العرقية 
واملذهبية املحصورة يف اجلغرافية العراقية امُلرّسمة حديثًا تنتمي لذات 
التيه التارخيي الذي حُيرك احلدود وفقًا خلرائط املصالح والتمدد، فيام 
اخلريط�ة االجتامعي�ة كانت دومًا تنكفئ اىل داخلها ُمش�كلة ش�عورًا 
عميق�ًا بالنفور م�ن »اهلوية اجلامعة« ومستس�لمة ل�»اهلوي�ة الفئوية« 
َدة يف اآلن نفس�ه. هذه اهلويات – العراقية – كتل برشية  املرحية وامُلهدَّ

تتحرك مع التاريخ وتتوقف عند عتبة التحديث، وتنكفئ جمددًا.

الدول�ة العراقي�ة احلديثة مل تس�تثمر التنوع االجتامع�ي املتداخل، 
وظلت تقف عى أعتاب التصورات العثامنية اجلامدة ذاهتا – بوصفها 
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التصورات األحدث للمنطقة العراقية – التي كانت تستقطب الفئات 
عى أس�اس »التقارب« املذهبي ت�ارة والقومي – االثني تارة أخرى، 
م�ع احلذر املضط�رب من اية خط�وات تنتزع ذلك االنكف�اء الفئوي 
لصالح التشكل العام هلوية وطنية جامعة. وباتت هذه الوصفة دلياًل 
لدى كل السلطات الالحقة، عرب انتخاب مكون معني ورفعه بوصفه 
»مجه�ور املواطنة« املعرب عن »الوطنية« اس�تنادًا اىل تنزيه الس�لطة له، 

وختوين املكونات االخرى ضمنًا.

»مواطنة« حمر��شة بالع�شكر
قاومت اجلامعات الفئوية حماوالت االحتواء احلكومية، والس�يام 
يف اجلنوب والش�امل العراقي بع�د عقد من اعالن اململك�ة العراقية، 
واستخدمت السلطة »اجليش العراقي« ألول مرة، لقمع الطموحات 
الفئوية برشاس�ة، فتش�كل ذاك القمع عى انه العقيدة الراس�خة لدى 
القوات املس�لحة يف الدفاع عن النظام الس�يايس الذي بات مفروضًا 

لتحقيق معادلة »االستقرار« وتعريف معنى »الوطن« و»املواطنة«.

وبات فهم املؤسس�ة العس�كرية املحدود يف بناء دولة مواطنة قائم 
ع�ى انت�امء طوعي يتش�كل وفق�ًا للحق�وق الدس�تورية والواجبات 
الوظيفية االجتامعية، هي االساس الوحيد يف بناء »املواطنة العراقية« 
واملدافع عنها بالس�طوة والقوة اآلمرة، ومذ حلظة تش�كل العسكرية 

العراقية كانت رديفًا حلامية السلطة التي تعرب قرسًا عن »الوطنية«.

فالق�وة اجلوي�ة العراقية التي تش�كلت يف 22 نيس�ان 1931 بدعم 
وخ�ربة بريطاني�ة، ش�نت أول عملي�ة هلا بع�د نحو 3 اش�هر فقط من 
تش�كلها، المخ�اد مترد عش�ائر ش�امل الب�رصة املعرضة ع�ى التجنيد 
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االلزامي يف 17 متوز/ يولي�و 1931، فقصفت قرى الرمحانية الواقعة 
ّينة«، لتتوجه بعدها يف العام  االن ضم�ن احلدود االدارية لقضاء »امْلدَّ
1932 اىل امخ�اد حرك�ة »امحد بارزان« االنفصالي�ة يف املنطقة الكردية 
شامالً، ويف آب/ اغسطس 1933 قمعت حركة املسيحيني االثوريني 
)التياري�ني( ب�ام اصبح يع�رف ب�»مذبحة س�ميل«، ويف الع�ام 1934 
تعامل اجليش برشاس�ة مع انتفاضة عشائر الديوانية والرميثة جنوب 
غ�رب البالد بأمر م�ن اجلنرال بك�ر صدقي الذي قام ب�اول انقالب 
عس�كري يف تاريخ املنطقة احلديث، فرّس�خ بعن�ف ترابط »الوطنية« 

بمصري املؤسسة العسكرية.

ه�ذه الفكرة املبس�طة، تفيض اىل حماول�ة فهم ملا يمكن تس�ميته ب� 
»الوطني�ة العراقي�ة«، وكي�ف تَرّس�م مزاجها وصورها عى مس�احة 
نحو 100 ع�ام، وكيف لعبت القوة والتفوق املناطقي دورًا يف ابتكار 
صورة االنتامء الوطني عى اس�اس »اهلوية اجلامعة« بوصفها مكبس�ًا 
ضاغطًا ألي فهم هويايت فرعي يعزز تلك اهلوية الُكلية عى اجلغرافية 

امُلرّسمة وفقًا التفاقية استعامرية »سايكس بيكو«.

ولعل فهم فيصل – امللك االول – لطبيعة العراق االثنية كرست 
خماوف�ه ب�ضورة بناء »حال�ة وطنية« حمروس�ة بقوة الس�الح، وبات 
ذاك الفه�م مهيمنًا ع�ى عقلية احلاكمني بتغ�ري رضوراهتم »الوطنية« 
وتشكالت س�لطتهم وفقًا الستقطاب االيديولوجيات املتصارعة يف 
املنطقة. لكن بقي ظّل فيصل بنحافته املفرطة وقامته الطويلة ومالحمه 
املحف�ورة بقس�وة الصح�راء، ح�ارضًا كموج�ه ألي س�لطة حت�اول 
اخضاع اخلارطة االثنية يف العراق لس�لطة »احلال�ة الوطنية« وهي يف 

عمقها وحقيقتها مواطنة ُمسّيسة مفروضة بقوة العسكر:
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»بدأت باجليش، ألنني أراه العمود الفقري لتكوين االمة، وألنني 
اراه يف الوق�ت احل�ارض اضع�ف بكثري لع�دده وعدته، م�ن أن يقوم 
باملهم�ة امللقاة عى عاتقه، وهي حفظ االم�ن واالطمئنان إىل امكانية 
كفاءت�ه، نظ�رًا إىل م�ا تتطلب�ه اململك�ة، ونظ�رًا إىل العوام�ل املختلفة 
املوج�ودة، التي جيب أن جتعلنا دائاًم متيقظني لوقوع حوادث عصيان 
مس�لح يف كل وقت. انني ال أطلب من اجليش أن يقوم بحفظ األمن 
اخلارج�ي يف الوقت احلارض، الذي س�وف نتطلبه بعد اعالن اخلدمة 
العامة، أما ما س�أطلبه منه اآلن، فهو أن يكون مستعدًا المخاد ثورتني 

تقعان )ال سمح اهلل( يف آن، يف منطقتني بعيدتني عن بعضهام1«. 

مواطنة ال�شلطة
تكمن خط�ورة »الوطني�ة العراقية« باهنا »وطنية س�لطة«، وتعبري 
الس�لطة ال يش�ري اىل الس�لطة السياس�ية احلاكمة فقط، بل اىل القوى 
الناف�ذة يف املجتم�ع وتدي�ر الق�وى الكامن�ة فيه، ل�ذا فهي وفق�ًا هلذا 
التوصي�ف بال�ضورة هي »وطني�ة مكارثية« تؤرش دائ�اًم عى ختوين 
االخر غري املنسجم مع السلطة او التيار االجتامعي او الديني العام او 
فهم املؤسس�ة العسكرية – ولربام هذه احلالة تسيح عى جممل املنطقة 
العربية – الرشق اوس�طية – ونتيجة الفه�م املغلوط ل�»الوطنية« فأن 
عملي�ة حتديث وتنمية جمتم�ع متنوع باتت مفق�ودة وطمرهتا طبقات 
ارتكاس�ية م�ن الفص�ام االجتامع�ي ومقارب�ات ح�ادة ع�ى اس�اس 
توظي�ف املواق�ف السياس�ية لتربير افعال الس�لطة ض�د معارضيها، 

 ملذكرات علي جودت االيوبي 
ً
1- مقتبس من رســـــــــالة امللك فيصل قبل وفاته )1933( وفقا

)بيروت 1968( .
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وبات هذا التوظيف معتادًا ومكرس�ًا حتى اللحظة السياسية القائمة 
االن يف العراق.

وبالع�ودة اىل فك�رة بن�اء »الوطني�ة العراقي�ة« كمحمي�ة حت�رس 
بالس�الح والفوهات، هتش�مت الصورة الوجدانية ملعن�ى »املواطنة« 
بعدم�ا تكرس »الوطن« وبات خصاًم للمواطن الذي اضطر اىل تفعيل 
مواطنته القرسية وفقًا ملزاج السلطة، ال وفقًا لالنتامء الواعي اىل فكرة 
االرض واالرتباط هبا وبام متثله من حمموالت ثقافية واجتامعية، وهو 

ما ُيمكن وصفه ب�»املواطنة امُلسّيسة« او »مواطنة السلطة«.

جّرب العراقيون االنبهار الس�طحي بنامذج »املواطنة« يف املنطقة، 
ودائ�اًم م�ا ينكفئ�ون اىل اعتب�ار تل�ك »املواطن�ات« من صن�ع انظمة 
»رش�يدة وعاقل�ة«، معتربي�ن أن االنظم�ة الت�ي حكمته�م تس�ببت 
بانف�الش املواطن�ة نتيجة س�قوط احلقوق من ش�جرة االس�تحقاق. 
لك�ن ه�ذا االنبه�ار، هو أيض�ًا نتيجة عرضي�ة ملرض متف�ش بكامل 
املنطق�ة، وعراقيًا له صلة وثيقة بفك�رة االنتظار وظهور املخلص وما 
يس�تتبع ذلك من غيبيات متعلقة بالتفسريات الدينية لفكرة »العذاب 

العراقي«.

غالبًا ما انبهر العراقيون عرب الدعاية الكثيفة التي حرصت الدولة 
املرصية عى تسويقها اىل املنطقة العربية عرب الدراما والسينام، وتظهري 
»امل�رصي« كمواط�ن »وطني« ص�ارم يعتنق مواطنت�ه بوصفها جزءًا 
من تش�كله الفطري، فاخضع العراقيون تلك »املواطنة الدرامية« اىل 

منطق املقارنة مع مواطنتهم املسلوبة او املعلبة بمواقف السلطة.

يف احلقيق�ة ان ذاك االنبه�ار ه�و حماولة خاطئة، فالدف�ع الدعائي 
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يؤدي ايضًا اىل خلق معادلة كارثية تس�تهدف هتشيم مفهوم »املواطنة 
احلرة« قبالة تصعيد »املواطنة املرشوطة«.

وعى مقسم آخر، انبهر العراقيون أيضَا بالنموذج اخلليجي لدولة 
الرفاه النفطي، وقارنوها مع دولتهم الفاشية التي حتول الثروة اهلائلة 
اىل حم�ارق رعناء. و»املواطن�ة اخلليجية« ايضًا فاق�دة ملعناها العميق، 
ويف حقيقتها »مواطنة زبائنية« منخورة وس�اذجة وقائمة عى »الوالء 
القبائيل« واخلدمات التي تؤمنها الوفرة املالية، لذا فأن املواطنة املنشودة 
لدى العراقيني يف حقيقتها هي سلسلة طويلة ومعقدة من االجراءات 

واخلدمات املفقودة واالستقرار الضائع والتيه االجتامعي.

قب�ل الع�ام 1921 مل يش�هد الع�راق فك�رة وطني�ة جامع�ة واعية 
لفك�رة احلدود واجلغرافي�ة والتمثيل الس�يايس والنهضة االجتامعية، 
ب�ل كان�ت ارت�دادات مت�زق اململك�ة العثامني�ة تنتق�ل اىل الوالي�ات 
الث�الث )املوصل/ بغداد/ البرصة(، ونتيجة ما اصطلح عليه الحقًا 
ب�»النهض�ة العربية« وتش�كل املجموع�ات السياس�ية االوىل املتأثرة 
بتجربة مجاعة »حزب االحتاد والرقي« الركية وثورة 1919 املرصية، 
وع�ودة العرب العثامني�ون اىل بلداهنم االم، وب�دء التحرك الربيطاين 
القن�اع العرب ب�»الثورة« ضد املحتل العثامين متهيدًا لتدخل انكليزي 
واسع. وعرب الترشيح التارخيي نؤرش عى ان ذلك الشعور »املواطني 
الفتي« ال�ذي وظف كواجهة اخالقية لالنق�الب عى العثامنيني، هو 
ايضًا وصفة انكليزية خمتلقة رسعان ما اهنارت بتحول الربيطانيني اىل 

غزاة كبديل عن السلطة العثامنية املنحرسة.

فحني احتلت بريطانيا العراق رس�ميًا ب�دءًا من العام 1914 حتى 
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بس�طها كامل الس�يطرة يف العام 1917، مل تتحرك اجلامعات العراقية 
الفتية يف اطار فهم وطني عراقي، بل حتركت باطار فهم قومي مهيمن 
عى املنطقة، واعتربت أن العراق هو جزء من املطالبة احلاملة لتشكيل 
»الوطن القومي العريب« ودعامة أساسية له، ففصلت تلك اجلامعات 
نفس�ها عن بناء »وطنية عراقية« وراحت تبحث عن مواطنة قومية ال 
يمكن حتققها، واثبتت التجارب املخربية/ البوليسية/ العسكريتارية 
الت�ي طبق�ت فيام بع�د النع�اش »الوط�ن القوم�ي« فش�لها الذريع، 

وانكفاء السلطات القومية اىل سلطات حملية فئوية قامعة.

مل يتش�كل يف العراق مفهوم حقيق�ي ل�»الوطنية« و»املواطنة« بعد 
نحو 100 عام من تش�كل الصيغة املقرحة للدول�ة العراقية احلديثة، 
وظل�ت الوطني�ة العراقي�ة تتفكك وتتش�كل وفق�ًا لفهم كل س�لطة 
جدي�دة تزي�ح القديمة، وتبنى ع�ى ركامها وطنية جدي�دة قائمة عى 

العداء ملا قبلها.

فالوطني�ة العراقي�ة مل تتمت�ع بحالة م�ن التواصل واالس�تمرارية 
والنقاش السلمي، بل ظلت حالة مشوشة ومرتبكة وفصامية، ختضع 
لتح�والت الس�لطة والق�وى الصاعدة معه�ا والتأث�ريات االقليمية 
والدولي�ة. فلم تك�ن هناك حالة وطني�ة نابعة من القناع�ة الداخلية، 
وعمل�ت الظاه�رة احلزبي�ة ع�ى زي�ادة تدهور الش�عور باالنقس�ام، 
فاحلزبي�ة العراقي�ة، حال�ة عدائي�ة واس�تفزازية، وتطعن االس�تقرار 

املجتمعي الذي يتطلبه بناء الوطنية.

وبات االنقس�ام والفئوية مه�ا املعربان عن تش�خيص »الوطنية«، 
فالس�لطات احلاكمة كانت تتنقل بني حوادث سياس�ية وخترجها عى 
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اهن�ا اجلذر الذي جيب ان يك�ون هيكل الوطنية العراقية، فاعتربت يف 
عهود السلطات القومية، »ثورة العرشين« و»حركة مايس العسكرية 

1941«، اجلزء االساس املكون الدبيات الوطنية العراقية الصاعدة.

وعق�ب قي�ام »اجلمهوري�ة« اثر االنق�الب العس�كري يف 1958، 
تش�كلت الوطني�ة بوصفها انتص�ارًا لقيم اس�قاط امللكي�ة واالقطاع 
وارث التدخ�ل االنكلي�زي، ودع�م تش�كل اجلمهوري�ة »املنصف�ة« 
حلق�وق الفق�راء واملهمش�ني والطبقات االجتامعي�ة الُدني�ا، وازاحة 
االح�زاب الربجوازي�ة واالرس�تقراطية الت�ي كان�ت تدع�م الت�اج 
العراق�ي، وتش�ارك بالعمل الس�يايس واملجال�س النيابي�ة والتمثيلية 

وحكومات العرش التي كانت تتهاوى.

لكن باملقابل فش�لت اجلمهورية ايضًا ببناء وطنية عراقية راسخة، 
واسست لوطنية انفعالية تتشكل وفقًا للمتغريات السياسية وتأثريات 
السلطة عى العامة، فضاًل عن االقصاء والتخوين والعنف السيايس، 
والرصاع املرير بني الش�يوعية والقومية وبروز االسالم السيايس بدءًا 
م�ن الس�تينيات، ويف قلب ه�ذا الرصاع، كان�ت االنت�امءات الفئوية 
والطائفي�ة واملناطقية تتصادم بقوة اكرب، وتصنع انقس�امات ش�ديدة 

اخلطورة بانت تأثرياهتا الكارثية يف جتربة السلطة ما بعد 2003.

فخ�الل الس�تينيات، تش�كلت ح�االت وطني�ة متناف�رة، فهن�اك 
الوطني�ة احلزبي�ة التي كانت فيه�ا »الوطنية« متثل االنت�امء اىل احلزب 
وح�ده واالي�امن بمقوالت�ه فق�ط، كتجرب�ة احلزبني الثأري�ني احلزب 
الشيوعي العراقي وحزب البعث العريب االشراكي، وعقب تأسيس 
حزب الدعوة االس�المية )الش�يعية السياس�ية( واحلزب االس�المي 
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العراقي )الُسنية السياسية – االخوان املسلمون(، باتت الوطنية تأخذ 
بعدًا اكثر انقس�امًا وتشتيتًا، بوضع االنتامء للدين وفكرة بناء »الدولة 
االس�المية« كطريق اىل »بناء االنسان« وفقًا للتأثريات املتطرفة لسيد 
قطب حينه�ا وتنظريات االحتجاجات االيرانية ضد س�لطة الش�اه، 

والتي ستظهر يف جتربة ما بعد 2003.

صع�ود البعث اىل الس�لطة، وحتوالته من ح�زب قومي وحدوي 
اىل حزب س�لطوي فئ�وي يمجد حك�م الفرد، بات�ت الوطنية ألول 
م�رة مرتبطة بش�خص احلاكم وحده، بعدما ما كان�ت مدجمة بالكيان 

السيايس اهلش للسلطة بوصفها »الدولة«.

فبع�د وصول البعث املناطقي اىل الس�لطة، وال�رصاع بني اجنحة 
العمومة والقرية، وانتصار جناح القوة املفرطة ممثاًل بصدام حس�ني، 
كان�ت الوطني�ة العراقية قد هتش�مت متامًا وتك�رست وهي مل تزل يف 
حالته�ا اجلنيني�ة االوىل التي الزمته�ا منذ الع�ام 1921، مل ترقى الن 

تكون وطنية ناضجة مبنية عى اسس املواطنة يف دولة مؤسساتية.

الطويل�ة، حالت�ني  – االيراني�ة  العراقي�ة  ان�دالع احل�رب  فّج�ر 
»وطنيتني« جديدتني ازاحتا النسخ »الوطنية« السابقة مرحليًا وحّلت 
حملهام، االوىل: احلالة »الوطنية« املعربة عن الس�لطة، والثانية املوازية 
هل�ا: احلال�ة »الوطني�ة« املعربة ع�ن املعارض�ة املش�تتة اىل اجندات يف 

املنفى.

للتعب�ري، االول: رأس  اش�تغلت احلال�ة االوىل ع�ى مصدري�ن 
الس�لطة يمث�ل »الوط�ن« بوصف�ه رضورة تارخيي�ة مقدس�ة، الثاين: 
احلرب بوصفها حالة التحفيز املستمرة ازاء اخلطر الوجودي للقضاء 
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عى »السلطة الوطنية« التي متثل الكيان العراقي!

في�ام احلالة الثانية، فكانت تس�تخدم وصفات متقلبة عى حس�ب 
درجة الوالء للنظام املضيف هلا او املمول النشطتها.

وبالطب�ع، املاكنة النش�طة الف�راغ املجتمع والدولة والس�لطة من 
املعارضني والقوى املنافس�ة، واخضاع كل الكيان العراقي اىل منطق 
الفرداني�ة واالنف�راد واالحت�كار، اوج�د جمتمعًا هش�ًا غري منس�جم 
ومفكك، يظهر متامس�كًا حتت سلطة اهلوية الضاغطة، لكنه كان عى 
درج�ة مريع�ة من اهلشاش�ة التي تفج�رت جتلياهت�ا يف انتفاضة اذار/ 
م�ارس 1991، وبان التش�وه العميق الذي اص�اب املجتمع العراقي 
ووطنيت�ه ومواطنت�ه، والع�ودة جم�ددًا اىل وصف�ة »فيص�ل االول« 
باس�تقدام القوة العس�كرية الغاش�مة لتكون عالجًا كارثيًا النفالش 

الدولة/ السلطة/ املجتمع.

القمع كان اش�به بزراعة رسطانات بجس�د منهك معدوم املناعة، 
ف�زادت من التفكك واعادت املجتم�ع اىل انتامءاته الفئوية واملناطقية 
قب�ل مرحلة تأس�يس الدول�ة احلديث�ة )1921(، ورس�مت احلواجز 
النفس�ية واالمني�ة وبات االنتق�ال الفرد من منطق�ة اىل اخرى خارج 
جغرافيت�ه الفئوي�ة، مغام�رة رهيبة وس�ط تنامي الع�زل االجتامعي/ 
الطائفي/ العنرصي/ الس�يايس. ومارس�ت السلطة اقسى ممارساهتا 
يف تفكي�ك الوطني�ة العراقي�ة املريض�ة، ع�رب اطالقها برناجم�ًا ممنهجًا 
لن�زع الوطنية م�ن مكونات عراقية وختوينها ومن�ح »رشف الوطنية« 

ملكونات اخرى، جلهة الوالء لرأس السلطة ومدى وثوقه هبا.

مث�اًل، عق�ب انتفاضة آذار/ م�ارس 1991، قامت الس�لطة بنرش 
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7 حلق�ات مطول�ة جدًا يف جريدة احلزب الرس�مية )جري�دة الثورة( 
للف�رة بني )3– 14 نيس�ان/ ابريل 1991( حت�ت عنوان مطول ايضَا 
)م�اذا حص�ل اواخر الع�ام 1990 وهذه االش�هر من الع�ام 1991.. 
ومل�اذا حص�ل ال�ذي حص�ل؟( ويعتق�د اهنا كتب�ت من قب�ل صدام 
حس�ني، ث�م اجريت عليها تعدي�الت صحافية ومراجع�ات من قبل 
املستش�ارين والكتاب الصحافيني التابعني اىل ديوان الرئاسة، ووفقًا 
لغس�ان العطي�ة فان »هذه املق�االت هلا امهية خاص�ة يف معرفة طريقة 

تفكري النظام وخاصة رأس النظام«.

حاول�ت الس�لطة من نرش تل�ك السلس�لة الفقرية والس�اذجة يف 
مقارب�ة االهني�ار، تعويم فكرة س�قوط جتربة النظ�ام، وتربير انتفاضة 
1991، بكوهن�ا نت�اج ارث هائل من الس�لوكيات املش�وهة والعقائد 
»االنت�امء  ونق�ص  االجتامعي�ة  الش�عبوية  اىل  واالنكف�اء  املغلوط�ة 
الوطن�ي« والتش�كيك هبوية الس�كان العراقيني يف اجلنوب والش�امل 
والطعن باصوهلم االجتامعية و»فساد اخالقهم«، وبعيدًا عن االفكار 
الس�طحية الس�اذجة والتربيرات غ�ري العلمية املفتق�رة اىل املصداقية 
والدق�ة والتحلي�ل املوضوع�ي لتل�ك املق�االت، كان�ت اللغ�ة التي 
كتب�ت هبا، خميفة ومرعبة، وكيف اهنا اختلق�ت تارخيًا مزورًا ازاحت 
ب�ه الس�لوكيات الس�لطوية جانبًا، ومّحلت املس�ؤولية ع�ى العراقيني 

وانعدام »الوفاء« لدهيم.

بمرحلة التس�عينات، انفجرت كل تناقض�ات »الوطنية العراقية« 
املش�وهة، وحتقق رشطها االكيد بعدم حتققه�ا يومًا، واهنا ظلت أمنية 
عائم�ة عى س�طح خش�ن م�ن احل�راب الدامي�ة التي تطعن متاس�ك 
املجتمع العراقي وتس�ببت بتفككه وهتاويه وصوالً اىل حلظة االقتتال 
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الداخيل ما بعد 2003، وما مارسته سلطة االحتالل والنظام السيايس 
الالحق وتنافسه عى حيازة السلطة دون االستجابة للوضع الكارثي 
ال�ذي هيدد الول مرة وح�دة الكيان العراق�ي كجغرافية ومكونات، 

وانفالش العقد االجتامعي بشكل هنائي.

وب�دءًا من التس�عينيات، ع�اد املجتمع جم�ددًا اىل املناب�ع االصلية 
لفكرة »املواطنة« و»الدولة«، وباتت الس�لطة تع�زز تلك املنابع بقوة 
لتسهم بالتفكيك الكارثي للحفاظ عى نفسها من االهنيار او مواجهة 
انتفاضة جديدة، ومثلام س�عت اىل تفكيك »العشائرية« و»الطائفية«، 
ع�ادت جم�ددًا اىل تفعيله�ا خلل�ق اطواق م�ن املواالة حول الس�لطة، 
فاندف�ع املجتم�ع قبال�ة ضع�ف الس�لطة واه�راء الدول�ة القابضة، 
للبح�ث ع�ن مواطن�ات جزئي�ة يع�زز فيها محايت�ه الذاتي�ة، فظهرت 
»مواطن�ة عش�ائرية« و»مواطن�ة طائفي�ة مذهبية« و»مواطن�ة نفعية«، 
وظل عموم من العراقيني الذين يمثلون بقايا الطبقة الوس�طى اآلفلة 
بال هوية حمددة منقسمني بني تلك »املواطنات« وذائبني فيها، اىل احلد 

الذي اختفت فيه مالمح جمتمع موحد.

�طنية مفككة جديدة
هذه االنقسامات املريعة يف جسد »املواطنة« العراقية، افرزت متثاًل 
جديدًا وفهاًم غريبًا ملقاربة احداث ما بعد 2003، فحالة اخلالص من 
نظام صدام حسني وادوار العنف واالضطهاد التي مارسها، شكلت 
ضدًا نوعيًا كارثيًا جديدًا، فسقوط الدولة املستقلة بغزو اجنبي متعدد 
اجلنس�يات لالطاحة بنظام احلكم، كان مشاهبًا كمقاربة سياقية حلالة 
تقب�ل فكرة الغزو الربيطاين يف العام 1914 الزاحة الس�لطة العثامنية، 
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وتأسيس نظام حكم عراقي، وحتت هذا االطار تقبل املجتمع املهزوم 
نتيج�ة ممارس�ات الس�لطة املنه�ارة، الغزو ع�ى انه ي�أيت ضمن فكرة 
»اخل�الص« من »الع�ذاب العراقي«، واعتب�ار ان »الوطنية« اجلديدة 
ه�ي تنح�رص فقط يف مع�اداة واجتث�اث البعث من الع�راق، وتتجى 

باعادة احياء املامرسة الدينية املقموعة والسيام لدى الشيعة.

اس�تحض الش�يعة العراقيون ذك�رى تصفية النظام امُلب�اد للزعيم 
الروحي حلزب الدعوة االس�المية اية اهلل العظمى حممد باقر الصدر 
)8 نيس�ان 1980(، ال�ذي حت�ّول اىل التاس�ع م�ن نيس�ان ليتوافق مع 
املخيال السيايس للسلطة »الوطنية« اجلديدة، وان الكارثة التي حّلت 
بالنظام املخيف، ما هي اال واحدة من عالمات اش�تغال املقدس بعد 
غيبوبته القرسية، وان القوة الرهيبة لفاعلية العداء ضد التش�يع باتت 
معكوس�ة بحك�م »انتصار ال�دم عى الس�ّيف«، لكن ه�ذا اخلالص 
»االمريك�ي« للتاريخ الش�يعي، يواف�ق ايضًا ضم�ن التاريخ اخلاص 
بالطائف�ة، ذكرى اغتيال االمام احلس�ن بن ع�يل )7 صفر 1424 ه�/ 
9 نيسان 2003(، لكن اجلامعة الشيعية السياسية اغفلت عمدًا تزامن 
اغتي�ال احلس�ن واس�تحضت فقط تصفي�ة الصدر -، فاس�تظهرت 
اوىل الش�عارات السياس�ية بطريقة غري مبارشة فكرة »انتقام التاريخ« 
والتأثري القداس�وي يف االقتصاص. وبطريقة م�ا كان التاريخ الغيبي 
حُيرك الشيعة بأن معاداة أي سلطة للساللة املقدسة، سينعكس عليها 

»انتقامًا«.

وكس�ياقية مضافة، لفكرة »الوطنية املتدّين�ة« او »الوطنية املؤمنة« 
الت�ي ابتدعه�ا كاًل م�ن صدام حس�ني واملرج�ع الش�يعي حممد حممد 
الص�در )اغتي�ل يف 19 ش�باط/ فرباي�ر 1999( يف اوائ�ل واواس�ط 
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التسعينات، انفلش املجتمع جمددًا بضاوة، وبات التعبري عن الوطنية 
مرتبطًا باستحضار املقدس والنصوص احلاثة عى »طاعة السلطة« او 
اخلروج عليها كاًل بتفس�ريه وتوظيفه الس�يايس، وُرحلت هذه احلالة 
اىل ما بعد 2003، بوصفها الفلسفة اجلديدة التي سيقوم عى اساسها 
النظ�ام ومعارضت�ه يف آن واح�د. فالس�لطة باتت تس�تقدم نصوص 
انتصار املهمشني، واملتمردين يستحضون نصوص االنتقام. وباتت 
تل�ك االنتقاالت احلادة هي املع�رب »الوطني« اجلديد يف عراق ما بعد 

الدولة القابضة.

�طنية االرتكا�ش
يش�هد الع�راق الي�وم، حالة م�ن »الوطني�ة« االنفعالي�ة الطارئة، 
لي�س هل�ا مقومات س�وى نزعة انتامء مل�ا هو اقل من وط�ن واكرب من 
عش�رية، وهي مرتبطة باحلدث اآلين الذي حي�رك العواطف الطائفية 
او املناطقي�ة او االثنية وحيّوهلا اىل منطق للتصادم االجتامعي، وبالتايل 
ف�أن ه�ذه »الوطنية« هي حالة س�ائلة، تتحرك من جبه�ة اىل نقيضها 
بذات الدرجة من االنفعال، ومتارس تربيراهتا لالحداث وفقًا حلرارة 
املصلحة، بمقارب�ات مفزعة تتجاوز أي مفهوم عاقل لفكرة املواطنة 

والوطن والعقد االجتامعي املرسوم يف اطار الدولة اجلامعة.

ل�ذا ف�أن هذه احلال�ة، تفيض دائ�اًم اىل مزيد من التش�ظي بعد اهلبة 
االنفعالي�ة والتضامن الوج�داين، جلهة متثيلها احلر واملس�تمر الهنيار 
»املواطن�ة« وتفت�ت الدولة والعق�د االجتامعي قبالة صع�ود الطائفة 
والعش�رية واملنطق�ة، وب�ات الع�راق يعيش تس�يياًل للتاري�خ واعادة 
انتاج�ه، وكأن�ه يمر بزم�ن دائري يبدأ حي�ث ينتهي، وم�ع كل اعادة 
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تدوير تربز ظواهر مشوهة تدمر املستقبل.

وجي�ب االعراف بدق�ة وموضوعية، بان اهني�ار الدولة وانفالش 
املجتم�ع وصعود الش�عبوية والفئوي�ات، ليس نتاج�ًا الهنيار »حكم 
البعث« يف العراق، انام هو نتيجة واقعية جدًا النعدام الدولة وتفكك 
املجتم�ع وموج�ات االجتث�اث والتخوي�ن والتهج�ري واالنقالبات 
الدموي�ة والرصاع�ات احلزبية واحلروب الكارثية من�ذ العام 1921، 
فبل�غ العراق قمة ه�رم التدهور التارخي�ي للمجتم�ع، واختالل بنية 
ومنظوم�ة القيم واالخالق العامة ايضًا، يمثل قرونًا من التش�وهات 
والتح�والت الت�ي اجهزت عى ال�روح العراقية. وعلي�ه فأن مرحلة 
تف�كك الع�راق، انام بدأت فعلي�ًا منذ قرون، وبلغ�ت مرحلة النضج 

عند عتبة تشكيل العراق االنكليزي.

طبيعة املجتمع العراقي متتاز بالتعقيد، لكن يمكن ايضًا تسطيحها 
اقتصادي�ًا، فاملصلحة الش�خصية، متثل دعامة اس�اس  يف فهم العالقة 
م�ع )الوطنية/ الدولة/ الس�لطة(، ونتيجة الهنيار ه�ذا املثلث، بات 
املجتم�ع يف العراق يعيش حال�ة متقدمة من »املش�اعية« و»الزبائنية« 
التي ترعاها منظومة الفس�اد الواس�عة، وحتول التعامل مع »الوطن« 

عى انه مكان لالرتزاق ال دولة.

وحت�ى مع ب�روز »وطنية الس�الح« التي اختلقته�ا االزمة االمنية 
العميق�ة م�ا بع�د 2003، واالدوار امُل�ّرة الت�ي لعبها ذاك الس�الح يف 
تطويع املجتمع وصياغة س�لطات داخل الس�لطة الواحدة، وتيارات 
داخل الطائفة الواحدة، وحماولة السلطة احلاكمة تربير انتشار السالح 
غري الرشعي واضفاء طابع من القداس�ة واملرشوعية عليه، والس�يام 
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يف جترب�ة ما بعد س�قوط املوصل يف حزي�ران 2014، وفتوى »اجلهاد 
الكفائ�ي« التي اصدرها املرجع ع�يل السيس�تاين، وتلقفتها املجاميع 
املسلحة لتكون حجر زاوية بناء الدعاية ل�»الوطنية املقدسة« لرشعنة 
»الس�الح« وس�طوته وتربير وجوده بوصفه ضامن�ًا للوجود الفئوي 

القابض عى السلطة.

بالعم�وم فان ه�ذه التجربة مل تكن االوىل لربوز الس�الح، فقدت 
جّربت الس�لطات احلاكمة والس�لطات املوازية هل�ا عى مدى عقود، 
حتري�ر العن�ف االجتامع�ي ع�رب كيان�ات مس�لحة موازية الس�تنقاذ 
الس�لطة واضع�اف الدول�ة املؤسس�اتية، فعق�ب انق�الب العس�كر 
يف الع�ام 1958، عم�ل الش�يوعيون حلفاء الس�لطة الش�كليون عى 
انش�اء مجاعات مس�لحة برزت خالل مترد عبد الوهاب الش�واف يف 
كركوك – املوصل )1959(، وَش�َكَل البعثيون عقب انقالب ش�باط 
1963 )احل�رس القوم�ي(، ويف العام 1970 ش�كل نظ�ام )البعث – 
صدام( ميليش�يا »اجليش الش�عبي«، ويف التس�عينيات ش�كل النظام 
ذاته ميليش�يات موازية )فدائيو صدام – 1994( – )جيش القدس – 
2000(، وعى املقسم املعارض، كانت االحزابات والكيانات تشكل 
مجاعاهتا املس�لحة والتي لعبت دورًا مريعًا بعد س�قوط سلطة صدام، 
ك�)فيل�ق ب�در – 1982( و)كتائ�ب الش�هيد الصدر( و)البيش�مركة 
كذراعني مسلحني حلزيب االحتاد الوطني والديمقراطي الكردستاين(، 
وبعد 2003 تش�كل »جيش املهدي«، ومن هذه التش�كيالت فّرخت 
ميليشيات متعددة الوالء واهلوية، استقرت اخريًا ب�»احلشد الشعبي«. 

والسلطة دائاًم تستوعب الفقراء بتشكيالت السالح.

وباخلالص�ة،  ضي�اع اهلوي�ة الوطنية ارب�ك ما يمك�ن وصفه عى  
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ان�ه جمتمع يف العراق، فلرب�ام هناك هويات فرعية ازدهرت كالش�يعة 
والكرد لكنها بالنتيجة هويات فصامية مريضة،  وظلت اهلوية الُس�نية 
هوية معتلة ومنكمشة وال حتسن التعبري عن نفسها جلهة اهنا ارتبطت 
بمفه�وم الس�لطة القابضة دوم�ًا، ومل تعش خارجها وحني مارس�ت 

دور املعارضة جنحت نحو التطرف والعنف املوجه.

وكفرضي�ة مثبت�ة، اهلوي�ة الش�يعية بامكاهن�ا ان تعيش خ�ارج اية 
حم�ددات وطني�ة وبظ�ل انع�دام الدول�ة، لكوهنا تأسس�ت كمجتمع 
عمي�ق تارخييًا،  اما الكرد ف�أن هويتهم القومي�ة ونزوعهم االنفصايل  
التارخي�ي ع�زز لدهيم مفه�وم مواطنة تارخيي�ة ذاتية ابعد م�ن العراق 
ينتم�ي اىل االنكف�اء العرق�ي واالنحي�از العن�رصي.  ام�ا املكون�ات  
االخ�رى كالرك�امن وااليزيدي�ني واملس�يحيني والصابئ�ة فتعاين من 
انفالش اهلوية التارخيية مرتبط بحالة االستقرار اهلش،  هذه املكونات  
هي الضحي�ة االكثر تأثرًا بالتفكك العراقي جله�ة ان هويتها الفرعية 

هوية ثقافية ال سياسية وبالتايل تنفلش وتضمحل بسهولة.
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اأهوال م�شتقبل املو�شل: 
مدينة باتت بال تنّوع*

ت�دل امل�ؤرشات التارخيية ع�ى ان مدينة املوصل م�ن ابرز املناطق 
الت�ي ش�هدت تغ�رّيًا ديموغرافي�ًا عنيف�ًا نتيج�ة وقوعه�ا ع�ى اخلط 
التارخي�ي للح�روب يف املنطق�ة، فموقعها اجلغ�رايف املؤث�ر اقتصاديًا 
ومن ثم سياس�يًا جعلها تتفرد بميزة الوصل بني مناطق اطامع القوى 
الك�ربى وص�والً اىل حلظة احتالهل�ا اجلديد عى يد تنظي�م »داعش« 
االره�ايب يف التاس�ع م�ن حزي�ران 2014. والعراق ايض�ًا، احد اكرب 
مناط�ق النزاع التارخيي�ة التي تعرضت لتغ�رّيات ديموغرافية ونزوح 
جمموع�ات برشي�ة كب�رية يف منطقة ال�رشق االدنى عى م�دى قرون 

طويلة متتد اىل حقب ما قبل امليالد.

ته�شم العقد االجتماعي
وخالل االحتالالت املتوالية، كانت مدينة املوصل تس�لخ نفسها 
من انتامء ونمط معيشة وهوية ثقافية، وتعتنق اخرى حُتتمها معطيات 
»الفاحت�ني اجل�دد«، وانت�ج ه�ذا اخلط الزمن�ي املتقلب تن�وع مصادر 
احلكم للموصل ولوظيفتها اجلغرافية سياسيًا واقتصاديًا وحتى ثقافيًا 
ومذهبي�ًا. ومن الصعب اعتبار ان ثمة »عرق« او »جمموعة« موصلية 

1- نشر هذا املقال في موقع »السفير العربي« في 13 تموز/ يوليو 2017 باللغة العربية. وفيما 
بعد نشـــــــــر باللغتين االنكليزية والفرنسية. فاز باملرتبة االولى لجائزة »نســـــــــيج« املمنوحة من 
 )skyes( بالتعاون مع مؤسســـــــــة سمير قصير )CFI( الوكالة الفرنســـــــــية لتطوير االعالم الدولي

ومؤسسة )اديان( في اواخر العام 2017. 
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اصيل�ة غ�ري املكون�ات التي حافظ�ت عى هويته�ا التارخيية بش�قاء، 
بحكم الذوبان املس�تمر لس�كاهنا باملجموعات الوافدة اليها وتشكل 
جمموعات جديدة تس�تثمر اهلويات الثقافي�ة واالجتامعية القديمة او 
تزحيه�ا وترف�ع من قيم�ة الثقافات اجلدي�دة التي غالبًا ما ت�زاح ايضًا 
مع وفود ثقافة اخرى مس�تعمرة للمنطقة. ومع كل تغرّي يدفع سكان 
املدينة وما حوهلا رضيبة باهظة من الدمار والنزوح والقتل والترشيد 
والعي�ش يف ظ�ل حصارات ع�دة، ويف اكثر االحيان النف�ي النهائي، 

كتجربة تنظيم »داعش« املريرة.

منط�ق الس�يادة كان حُيت�م عى احلكوم�ة العراقي�ة القي�ام بعملية 
عسكرية الستعادة مدينة املوصل، هي االكرب للنظام السيايس اجلديد 
يف الع�راق منذ الع�ام 2003، لكن املفارق�ة ان التنظيم االرهايب حني 
احتل املدينة يف صيف 2014 مل تكن لديه امكانات برشية او عسكرية 
او لوجستية كالتي كانت متوافرة للقوات احلكومية والبيشمركة حلظة 
االهنيار، او حتى حني حش�دت احلكومة افضل التشكيالت املسلحة 
لب�دء عمليات االس�تعادة يف 17 ترشي�ن االول/ اكتوبر 2016. هذه 
املفارقة ال تعني اعرافًا بقوة التنظيم االرهايب، بل تش�ري لعوامل غري 
ُمدركة لسقوط املوصل، وستظل غري ُمدركة حتى بعد حلظة استعادة 
املدين�ة االن )بس�طت الق�وات العراقية كامل الس�يطرة ع�ى جانبي 
املدين�ة االيرس وااليمن يف 8 مت�وز/ يوليو 2017، واعلنت اس�تعادة 
كام�ل حمافظة نينوى يف 10 كانون االول/ ديس�مرب م�ن العام ذاته(، 
جله�ة انفالش جمموعة العالقات املكونة ملفهوم »املدينة« وتبعيتها اىل 
»الوطن« باعتباره احلاضنة اجلغرافية والسياس�ية والثقافية هلا، فضال 
ع�ن فقدان الثق�ة العمي�ق بالنظام الس�يايس، ازاء تف�كك العالقات 
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الداخلية التي تربط مكونات املدينة بتاريخ التعايش االهيل، وانحسار 
الوعي االجتامعي بجدوى االستمرار ضمن املجتمع اجلامع والنمط 
التارخي�ي لبق�اء الكتلة البرشية املوصلية عى تنوعها الش�ديد يف اطار 

واحد.

اخط�ر مؤرشات س�قوط املوصل، كان هتش�م العق�د االجتامعي 
ب�ني مكون�ات املدين�ة. كان ه�ذا بمثابة اس�تئصال عمود االس�تقرار 
االه�يل امل�دين – املديني، وتكس�ريه، والتعويض عنه بج�دران عزل 
خميف�ة ب�ني املوصليني، عى اس�اس االنقس�ام الس�يايس واالختالف 
الدين�ي واملذهب�ي والتامي�زات املناطقي�ة، والتباي�ن الطبق�ي احل�اد، 
والشعور باهلزيمة، وانتفاء العامل الوطني. عوامل شديدة احلساسية 
واخلط�ورة ُأزحيت لصالح العامل الس�يايس املب�ارش الذي طغى عى 
س�طح كل االزمات يف البالد، وحتول اىل طبقة تعمية س�وداء سميكة 

حتجب التفكري بمسببات العوامل االخطر.

تخوين يقابل مترد
يف  االوىل  النيابي�ة  االنتخاب�ات  اجري�ت  ح�ني   2005 الع�ام  يف 
اط�ار »االنتق�ال الديمقراط�ي«، قاطع العرب الُس�نة م�ن املوصليني 
تلك التجربة، ما افرز اس�تجابة سياس�ية غري مقنع�ة باملرة، بحصول 
التحال�ف الكردس�تاين ع�ى 31 مقعدًا متثيلي�ًا للمحافظ�ة يف الربملان 
االحتادي من اصل 41 مقعدًا. االمر ذاته كان بمجلس ادارة املحافظة 
حي�ث هيمنت الكتلة الكردية، غري ان نس�بة الس�كان الكرد )بام فيها 
املناط�ق املتن�ازع عليها( مل تكن تتجاوز 20 %، لكن املقاطعة الُس�نية 
وكثاف�ة التصويت امُلض�اد والرغبة احلكومية واالمريكي�ة واالقليمية 
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بع�دم اع�ادة التصوي�ت منعًا لتعقيد جديد للمش�هد الس�يايس، عزز 
ذلك واقعًا سياس�يًا مش�ّوهًا بانت نتائجه طيلة الس�نوات العرش التي 
تل�ت ذل�ك اخلي�ار االنتحاري. ه�ذه اخلط�وة اخلارسة الت�ي خطاها 
املوصلي�ون الُس�نة نتيج�ة صدم�ة عنيف�ة غري متوقع�ة باهني�ار النظام 
الس�ابق. ال يمكن القول ان س�كان املدينة كان�وا يوالون ذلك النظام 
باملطل�ق، لكن املوص�ل كانت تعد واح�دة من الق�الع املتزمتة قوميًا 
واملحافظ�ة ديني�ًا، فض�ال عن ارثه�ا العتيد بانت�امء النخبة العس�كرية 
العراقي�ة اليه�ا منذ تأس�يس اجلي�ش العراق�ي يف الع�ام 1921، ومع 
ق�رار ح�ّل اجليش العراق�ي ظّلت تل�ك النخبة متهمة بخيان�ة النظام 
اجلدي�د ضمنًا، ومعاقبة باالبعاد علنًا. كان باالمكان احتواء الغضب 
القومي املوصيل والنخبة العسكرية، والتعامل مع الركيبة االجتامعية 
املوصلي�ة املعقدة بآلية تراع�ي خصوصية املدينة ومدى ثقلها يف دعم 

النظام اجلديد وتوطينها جمددًا يف قلب اخلدمة الوطنية.

كان التم�رد الُس�ني عنيفًا ب�دءًا من 21 نيس�ان 2003 حني تركت 
ق�وات الفيلق اخلامس يف اجلي�ش العراقي الس�ابق مواقعها يف مدينة 
املوص�ل دون قت�ال مع اقراب الق�وات االمريكية - )حلظة تش�به ما 
حص�ل ليلة س�قوط املوصل اي�ام حكم املالكي(- وص�والً اىل حلظة 
والدة تنظيم »داعش« واعالن »دولة اخلالفة«. كان ذلك االنسحاب 
امُلخ�زي يف حقيقت�ه انس�حابًا تكتيكي�ًا الدارة التم�رد يف الس�نوات 
الالحقة. عاش�ت املوصل تدوي�رًا إلمكانات القوة، م�ن الدفاع عن 
نظ�ام منه�ار اىل مواجه�ة نظام قائ�م، لكن ه�ذا التدوي�ر ال يعني ان 
تلك القوة س�تحافظ ع�ى انتامءها بالقالب ذاته ال�ذي بات مرفوضًا 
ومف�ككًا، لذا ُدّورت اخلربة املوصلية العس�كرية يف ادارة التمرد عى 
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اق�ل تقدي�ر يف املوصل ال خارجه�ا، وباتت ُتس�تقطب من اجلامعات 
املس�لحة التي بغالبها كانت اس�المية متطرفة، او بنزعات اقل تطرفًا 

بلبوس عروبية وقومية. 

حرمان تلك اخلربات بداعي العالقة مع النظام السابق واجتثاثها 
بوصفه�ا »صاحبة والء مطلق« كان خطًأ جس�ياًم م�ن النظام اجلديد، 
وتكلفته كان يف هناية املطاف خوض معركة رشس�ة مع تنظيم ارهايب 
طيلة 8 اش�هر خلفت دم�ارًا هائاًل وجروح انس�انية مفتوحة وهتجري 
تارخيي للمكونات االصيلة ومسح حضاري، وسياسة احتواء فاشلة 
طيلة سنوات سابقة يتحمل مسؤوليتها رئيس احلكومة السابقة نوري 
املالكي بسبب سلوكياته الطائفية وحتويل املوصل اىل ثكنة يتحكم هبا 
عس�كر فاس�دون، ومناكفات مع القوى السياس�ية دون النظر عميقًا 
يف قوة املوصل سياس�يًا عى مس�تقبل النظام ككل، وخطورة انفجار 

متردها واستغالله اقليميًا عرب تنظيم ك�»داعش«.

اقتالع التنوع
ُعرف�ت املوص�ل كمدينة مأهول�ة ُتعب�د فيها اهل�ة يف 1800 ق.م، 
وُيعتق�د اهن�ا اخ�ذت تس�ميتها »نين�وى« م�ن بانيه�ا االول القائ�د 
االش�وري »نين�وس« وفق�ًا  لربديات امل�ؤرخ اإلغريقي قطيس�ياس 
ال�ذي كان طبيب�ًا للمل�ك األمخيني أحش�ريوش الثاين، لكن تس�مية 
املوصل كانت مرتبطة بحدث اخلراب املؤمل، ففي 612 ق.م س�قطت 
االمرباطورية االش�ورية يف نينوى، واطلق عى املدينة املهدمة امُلخّربة 
)ماشپل( لتتحول املفردة لفظًا عند اليونانيني الذي احتلوها ايضا اىل 
)موسپل( وبتعاقب الغزوات واللهجات حتولت اىل )موسلني( ومن 
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ثم )موس�ل( ف�)املوصل(، لك�ن الداللة الرمزية لالس�م ظّلت كأي 
تفس�ري ميثولوجي مرتبٌط�ة ب�»اخلراب«. وبعد انتهاء حرب االش�هر 
الثامنية مل يتبق من املوصل القديمة سوى اطالل ملدينة مندرسة ضاعت 
مالحمها الثقافية والتارخيية واحلضارية، بفعل التخريب املتعمد الذي 
احدثه التنظيم االرهايب، وضخامة القوة النارية ورشاس�ة القتال بني 

القوات امُلحررة وامُلغتِصبة.

ونتيج�ة مب�ارشة للح�روب والعواص�ف العاتية الت�ي مرت عى 
نين�وى، كانت جذور التنوع ُتقتل�ع هبمجية من ارضها، وهتزم التنوع 
احلض�اري فيه�ا، وتذكر التواري�خ املعتمدة ان الساس�انيني جلأوا إىل 
مذاب�ح ش�نيعة ملعاقبة س�كان املوصل من املس�يحيني، فبعد سلس�لة 
اهلزائ�م املتكررة أمام البيزنطيني قام ش�ابور بتصفية عنيفة اس�تهدف 
مس�يحيي نين�وى م�ا ب�نّي 341 - 346م، فقتل أس�قفها س�معان بار 
صباعي مع االف من اتباع الكنيسة. ربام كان ذلك اول سلوك عنفي 

تعسفي ضد املكونات املوصلية.

تكرر املش�هد ذاته مع مس�يحيي املدينة لك�ن دون ارتكاب جمزرة 
التنظي�م االره�ايب بتهج�ري ق�رسي للمواطن�ني  انس�انية، عوضه�ا 
املسيحيني ومصادرة كل ممتلكاهتم وعقاراهتم وحاجياهتم الشخصية، 
فيام اعترب منازهلم وقفا ل�»الدولة االس�المية« مؤرشة ب�)ن( بوصفهم 
)نصارى(. وألول مرة منذ 18 قرنًا س�كتت اجراس كنائس املوصل 
يف 20 آب 2014، ام�ا مص�ري الكنائ�س كان اس�ودًا ما ب�ني تفجري او 

تغيري للهوية بتحويلها اىل جوامع، او هنب واغالق.

فيام كان تعامل »داعش« وحش�يًا مع املواطن�ني االيزيديني الذين 
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تعرض�وا لتطه�ري دموي قاس بتصفي�ة اعداد كبرية منه�م واختطاف 
الفتيات واعتبارهن »سبايا« واستغالهلن جنسيًا ومعاملتهن ك�»رقيق 
جنس« واغتصاهبن جسديًا وثقافيًا بتحويل بعضهن اىل االسالم وفقًا 
للفهم التكفريي. كانت مأساة فضيعة ارتكبت بحق االيزيديني الذي 
حتصنوا بسلس�لة جبل س�نجار )35 كم(، ولق�وا حتفهم هناك مرضًا 
وجوعًا وعطش�ًا وانتحارًا. هذه املأس�اة كانت السابعة والتسعون يف 
تاري�خ م�آيس االيزيدي�ني العراقيني الت�ي خلدوه�ا يف وجداهنم عرب 

التاريخ باملواويل واالقاصيص واملالحم احلزينة امُلغناة.

بينام ظلت افعال التنظيم ضد الشيعة الركامن نسيًا منسيًا مل تكشف 
بع�د، لكنه�ا بالتأكي�د لن تك�ون اقل وحش�ية بوصفه�م »روافض« 

واعداء مبارشين للتنظيم.

أف�رغ »داعش« وفقًا لنظرية خالفته املزعومة املوصل من تنوعها. 
ح�ّول املدين�ة احلضاري�ة اىل جمتم�ع اح�ادي مغلق حيكم�ه بالرشيعة 
القرسي�ة ع�ى املواطنني الُس�نة، وخلق احق�ادًا عميقة س�تظل تطادر 
عواقبه�ا املدين�ة، نتيجة انخ�راط مواطن�ني موصليني يف س�لوكيات 
التنظي�م ضد مواطنيهم من املكونات االخرى الذين تعايش�وا معهم 
لعقود ولربام قرون، لكن ميزابًا عنفيًا وتكفرييا ُفتح عى تاريخ السلم 
االهيل واالس�تقرار املجتمعي، والغى الروح املوصلية التي صمدت 
عرب التاريخ لكنها هتش�مت اخريًا كمرأة هرمة عى صخرة عنيدة من 

صخور جبل سنجار.

مل يتخيل املس�يحيون او االيزيديون او الش�يعة الركامن والش�بك 
وجمموع�ة صغرية م�ن الصابئة املندائي�ني، اهنم س�يكونون بمواجهة 



107

الفصل الثاني

هكذا اختبار قاس مع مواطنيهم املنخرطني يف التنظيم االرهايب، وان 
حصيلة تلك املواجهة افرزت صدمة اجتامعية عميقة واهنيار ما تبقى 
من ثقة مهزوزة كانت متثل ستارًا مانعًا طيلة 14 عامًا مضت، لتتحول 
اىل كابوس مفزع حني ُيقتلع املوصليل من جذوره ولكنته املتاميزة جدًا 
عن اللهجات العراقية االخرى والس�امت الثقافية والتارخيية، وُيلقى 
خارج مدينته بال تاريخ او هوية او مايض يؤسس ملستقبل، طاملا بات 

احلارض ممر جحيم اىل خميامت وهتجري ونفي وجمازر.

ا�شتحالة التوطني
تعّول احلكومة العراقية عى اعادة النازحني املوصليني من املخيامت 
ومدن النزوح يف كردس�تان وبقية املناطق العراقية اىل املوصل، لكنها 
تب�دو مهمة عس�رية مع حج�م الدمار ال�ذي حلق باملدين�ة، وصعوبة 
توط�ني العائدي�ن يف احيائه�م املدمرة م�ع انتفاء اخلدم�ات وصعوبة 
اعادهت�ا بالقري�ب العاج�ل، لك�ن االش�كالية االصع�ب واالخط�ر 
عى مس�تقبل املدين�ة، تتمثل باقناع املواطنني املس�يحيني وااليزيديني 
والشيعة الركامن بالعودة جمددًا اىل املوصل. يبدو ان ذلك رضٌب من 
املس�تحيل ال�ذي حيفر عميقًا باالس�تحالة، جلهة ان ه�والء املواطنني 
انقطع�ت صلته�م باملوصل م�ع خروجهم اذالء ُمهان�ني وجمروحني 
بفق�دان عائالهتم ورشفه�م وممتلكاهت�م فضال عن تدم�ري مراكزهم 
احلضاري�ة والتارخيي�ة والعبادي�ة. ه�ذا الرف�ض يف حقيقت�ه معناه ان 
املوص�ل بات�ت بال ج�ذور، وب�ال مس�تقبل ينطلق م�ن خصوصيتها 
الثقافي�ة وتنوعه�ا، فباالم�كان اع�ادة ترمي�م اجلوام�ع والكنائ�س 
واالديرة وحتى املواقع االثرية، لكن هل ُيمكن ترميم الروح املنتمية 
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هلذه االمكنة؟ هل يمكن اعادة الثقة بالتعايش املجتمعي؟

حتى ال�روح الُس�نية املوصلية التي انتج�ت تراثًا فكري�ًا معتدالً، 
ووضعت املوس�يقى العربية عى الس�لم النغم�ي املعارص، وابتدعت 
املوشحات الرائعة، اختطفت وُمسخت وباتت ايضًا من تراث املدينة، 
فالعصف التكفريي الذي اذاب املنطقة كلها يف مرجل االلغاء، قىض 
ع�ى االرث املديني للتدين املوصيل او تراك�امت النهضة التي خلقها 
الصعود الوطني واليس�اري والقوم�ي العريب. باتت املوصل االن يف 
مه�ب اختبارات القّيم اجلديدة املتطرفة ملرحلة ما بعد التطبيق العميل 

للتكفري والضغائن التي زرعها االرهاب يف املجتمع ومكوناته. 

هزة ارتدادية 
ثم�ة جيل جديد س�يكرب مقط�وع الصلة بامل�ايض املزده�ر مدينيًا 
وحضاري�ًا، صلت�ه الوحيدة بامل�آيس احلارضة يف وجدان�ه، واخلراب 
املاثل امامه والتجربة االليمة نفسيًا، وحني حتاول العائالت استذكار 
املوصل التي عاش�وها يف عقود س�ابقة، س�يبقى ذلك اش�به بحديث 
متخيل عن ارض فردوس�ية ليس هلا حض�ور مادي ملموس يف حياة 
جي�ل تفت�ت ق�واه النفس�ية بفعل احل�روب ومش�اهد الذب�ح والقوة 

املفرطة والبلطجة الدينية.

ثم�ة خماوف م�ن هزة جمتمعي�ة ارتدادي�ة كعارض طبيع�ي ملا بعد 
الصدم�ة، والتس�اؤالت كب�رية عن مدى ق�درة الدول�ة العراقية عى 
ضبط التوازن يف املدينة املحررة، واعادة تأهيل مواطنيها الذين عاشوا 
ثالث�ة اع�وام عصيبة يف ظ�ل حاكمي�ة تكفريية متطرف�ة، دفعت بكل 
ثقله�ا التخريبي نح�و املجتمع وهتش�يم اوارصه احلضارية والثقافية. 
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ف�اذا م�ا عجزت احلكوم�ة عى اعادة اع�امر املدينة وحم�و اثار احلرب 
و»داع�ش« بفرة قياس�ية، فأن اخلراب الذي خلفت�ه املعارك وانعدام 
اخلدم�ات والتناحر الس�يايس والتجاذبات الطائفية س�تظل حارضة 
بقوة يف اذهان ش�عب املخيامت او الذي�ن ظّلوا يف الداخل، وتراكامته 
النفس�ية س�تؤجج موقفًا جديدًا قد ُيفيض اىل استغالله اقليميًا يف ظل 
وجود احلواضن املس�تعدة لصناعة نس�خة اكث�ر تطرفًا من »داعش«، 
وتظ�ل املوصل هي اخلارصة الرخوة التي س�تكرس هبا احلدود جمددًا، 
وتدخ�ل املدين�ة يف جتربة مري�رة تؤثر ارتداداهتا عى مس�تقبل العراق 

املتشظي بني الطموحات غري الوطنية.
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االنف�شال:
امل�شنقة الكردية لالإفالت من التاريخ

تستدعي املخيلة الكردية التارخيية مرشوع اقامة »الدولة« كواحدة 
من مبتكرات إعادة تشكيل »اهلوية القومية« وصياغة االنتامء اجلغرايف 
و»املستقبل الواعد« ملجموعة عرقية كبرية مسلوبة التحكم بمصريها 
ومتمددة عى مساحة شاسعة بأربعة بلدان عى األقل )العراق، تركيا، 
إيران، س�وريا، مع أقلية صغرية يف أرمينيا وجورجيا(، وتتنافس عى 
النف�وذ يف منطق�ة ملغومة بالث�روات واالزمات. وإزاء ه�ذه املخيلة 
الثورية، كانت الفاعليات الكردية تعتمد صيغًا لتحقيق احللم النادر. 
ولك�ن، ويف كل م�رة، كان م�أزق التاري�خ يصطدم برشاس�ة الواقع 
وحتمية الفش�ل بسبب التعقيد اجليوس�يايس للمنطقة املحصورة بني 
امرباطوريات قديمة نشأت عى أطالهلا مجهوريات جديدة أكثر عنفًا 

يف قمع الكرد وتبديد أحالمهم.

حلم الكيان االنف�شايل
ليس�ت هذه املرة الوحيدة التي خيترب فيها الكرد تطلعهم إىل إقامة 
»دولة قومية« يف شامل العراق، لكنها املرة االوىل التي سيذهبون فيها  
إىل املش�اركة يف حس�م املوقف من االستقالل املس�تحيل يف املستقبل 
املنظ�ور. فح�ني ارّص الربيطاني�ون ع�ى تأس�يس املَلكي�ة يف الع�راق 
)1921( رف�ض الُك�رد املش�اركة بالتصويت يف اس�تفتاء ضِم املنطقة 
الكردي�ة اىل اململك�ة العراقية. وعى الرغم من ه�ذا الرفض، أخضع 
الربيطاني�ون بصفق�ة معقدة املنطق�ة الكردية للع�رش العراقي الذي 
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ُنّص�ب عليه أمري حجازي من اجلزيرة العربية، يف الوقت الذي كانت 
البرصة )جن�وب العراق( تعارض ذلك التنصي�ب وتطالب ب�»دولة 

خليجية« مستقلة.

ُقِم�َع الرف�ض واملطالبت�ني الكردي�ة والبرْصي�ة عس�كريًا، وُنف�ي 
املطالبون اىل جزر املستعمرات واهلند. لكن املتحّقق كرديًا بات ُيلقي 
بالظل الثقيل عى اململكة املهزوزة، بعد ان أعلن الشيخ حممود احلفيد 
نفس�ه ملكًا لكردس�تان بموازاة فيصل يف الع�ام 1924، وكانت تلك 
هي املرة االخرية لقيام شبه دول كردية شامل العراق.. ثم حدث إبان 
احلكم اجلمهوري غري املس�تقر اعالن امُلال مصطفى »الثورة الكردية« 

دون اعالن »دولة«.

ومن اجلغرافيا التي رسمها الشيخ احلفيد ململكته املنهارة، تأسس 
املرشوع الكردي بصيغته البارزانية، بالسيطرة عى »االرايض املقدسة 
للدولة الكردية«. فاحلفيد رسم جغرافيا مقاربة للتي ُيرص الُكرد اليوم 
عى اهنا مناطق اس�تحقاق، من دهوك اىل خانقني، وتقف عند حدود 
كركوك خشية البطش الركي، بمعنى شمول احلوض االعى للشامل 
العراق�ي بمجمله بالس�يطرة الكردية. وبعد ذل�ك ونتيجة التبدالت 
الديموغرافية وسياس�ات التهجري واإلحلاق االداري، متددت منطقة 
املطالبة الكردية باألرض وباتت تشمل أراٍض مل تكن ضمن التصور 
السيايس للدولة املفرَضة، لتضم كركوك بوصفها »قدس االقداس« 
وفق�ًا لتعب�ري امُلال مصطف�ى ب�ارزاين. ولعل ه�ذا التم�دد كان نتيجة 
الكتش�اف منابع الث�روة، والرغبة بحيازة مس�احات تش�كل حدودًا 

خلطوِط صٍد ملعارك ترسيم وتسوية املناطق املتنازع عليها مستقباًل.
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الثاب�ت يف القضي�ة الكردي�ة عراقيًا اإلحلاح عى االس�تقالل، فيام 
ختض�ع يف املناطق املج�اورة لتعقيدات أكثر والش�راطات املؤثرات 
الثقافية واهلوية االجتامعية والقراءة السياس�ية. فنظرًا لضعف الدولة 
العراقية وعدم استقرار مؤسسة احلكم �� عى الرغم من رعونة القوة 
��� كان الك�رد العراقي�ون هم األقدر عى ممارس�ة ضغوط عس�كرية 
وسياس�ية وبناء حتالفات بينية معقدة مع اجلوار ذاته، ذاك الذي يقمع 

الكرد بقوة ورشاسة.

لك�ن اآلن، م�ا ال�ذي ُيمك�ن أن حيص�ل، بم�وازاة عن�اد التاريخ 
واس�تحالة الواق�ع؟ كيف ق�رأ الكرد خطوهت�م احلالي�ة امُلفِزعة لكل 
املنطق�ة؟ وكي�ف هلم أن يس�ريوا بخطى رسيع�ة اىل االنتحار باعالن 
دول�ة مكروهة وحماطة بأعداء حقيقيني دون منافذ هتوية اقتصادية أو 

حليف حماذي بامكانه كرس احلدود إلنقاذ رئتهم املعطلة؟

ر�شملة اال�شتفتاء
النيابي�ة  2005، وخ�الل االنتخاب�ات  يناي�ر  الث�اين/  يف كان�ون 
املزدوج�ة، ُوضعت يف املناطق الكردي�ة صناديق اىل جوار الصندوق 
االنتخايب الرس�مي، لقياس مقبولية فكرة االستفتاء عى االستقالل. 
مل تكن تلك الصناديق رسمية. ومل تعلن السلطات الكردية مسؤوليتها 
املبارشة، وانيطت املهمة بمنظامت تنش�ط يف الدفاع عن حقوق الكرد 
حتت مسمى »حركة االستفتاء الكردستانية«. والنتيجة »نعم« ساحقة 
غ�ري مع�رف هبا رس�ميًا، اس�تخدمت فيام بع�د كواحدة م�ن أوراق 
الضغ�ط التفاويض عى بغداد، ورس�الة ناعمة لدول املنطقة، وحجر 

جديد يضاف اىل أحجار املطالبة التارخيية.
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ب�ذاك االس�تفتاء غ�ري الرس�مي، ال�ذي ب�دا ُمدَب�رًا وموجهًا عرب 
االدوات احلزبية، ش�ارك نحو مليوين ُمصّوت. مل يضع عالمة رفض 
االس�تفتاء سوى 20 الفًا فقط، بنس�بة تصويت إجيابية بلغت 98.98 
يف املئة، مشاهبة لنسب االستفتاءات يف اجلمهوريات القمعية املعتادة.

وم�ا يثري التس�اؤل هو ع�دد املصّوتني اهلائل مقارن�ة بعدد نفوس 
املحافظ�ات الكردي�ة حينه�ا! وبحس�ب تقدي�رات اجله�از املركزي 
لإلحص�اء يف وزارة التخطيط عام 2005، فنس�بة س�كان املحافظات 
الكردي�ة الث�الث )اربيل، دهوك، س�ليامنية( يبل�غ 13.2 يف املئة من 
عدد س�كان العراق البالغ عددهم وقتها 27.962.968 نس�مة، أي 
ب�ام يع�ادل 2.118.406.67 نس�مة.. وما يعن�ي ان ادعاء تصويت 
مليوين ناخب كردي يف االستفتاء غري الرسمي ربام يكون غري دقيق. 
فاحلركة ذاهتا حني س�لمت االم�م املتحدة، قبل االس�تفتاء يف كانون 
االول/ ديس�مرب 2004 عريض�ة بتوقيع 1,7 ملي�ون عراقي للمطالبة 
باس�تفتاء عى استقالل كردس�تان عن العراق، مل ُترش وقتذاك ملناطق 
مجع تواقيع العريضة، وال يمكن التحقق من صحة الرقم الذي اعلنته 
لع�دد املصّوت�ني، ك�ام ال يمك�ن تدقيق العريض�ة ملعرفة نس�بة الكرد 
العراقي�ني، ومناطق توزعهم، وحجم الك�رد غري العراقيني القاطنني 
يف االقليم الذين شاركوا سواء باالستفتاء او بالتوقيع عى العريضة.

وبحسب »هيئة احصاء إقليم كردستان«، بلغ عدد سكان االقليم 
وفقا لنرشة ايلول/ سبتمرب 2017 نحو 5,765,043 مليون نسمة، ما 
عدا كركوك وبقية املناطق املتنازع عليها يف كركوك ودياىل واملوصل، 
م�ا يعن�ي ان هذا الرقم مرش�ح للزيادة بنس�بة الثلث م�ع اضافة كرد 
كرك�وك واملناط�ق املتنازع عليها. أي أن املؤسس�ة الرس�مية الكردية 
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مت�ارس من�اورة بزي�ادة نف�وس حمافظ�ات االقليم االساس�ية لضامن 
التف�اوض لزي�ادة حصة املوازن�ة، ولتعويض نف�وس املناطق املتنازع 

عليها يف حال عدم قدرهتا عى ضمها اداريًا بشكل رسمي. 

لكن، ومع احتس�اب معدل مؤرش النمو السكاين السنوي والذي 
حت�دده هيئ�ة االحصاء ب� 2.5 يف املئة س�نويًا، تبدو تل�ك الزيادة غري 
دقيق�ة لعدد الس�كان خ�الل 12 عام�ًا )2005- 2017(، ومتناقضة 
بش�كل ص�ارخ مع م�ؤرش النم�و الديموغ�رايف ال�ذي اعدت�ه اهليئة 
بالتع�اون م�ع اجهزة االم�م املتح�دة املختصة ومع جه�از االحصاء 
يف بغ�داد وخ�رباء م�ن االردن وتركيا.. وكأن ثمة طف�رات رقمية ال 
صلة هلا بالواقع. وعليه ال ُيمكن افراض نزاهة نتيجة التصويت عى 

االستفتاء.

وعى مقلب مؤرش آخر، يقع بقلب املجموعة الكردية التي ُيفرض 
ان تصّوت عى االستفتاء نحو مليون و300 ألف موظف يعملون يف 
دوائر احلكومة الكردية ويتس�لمون مرتباهتم من بغداد وفقًا ملعطيات 
2016. لكن رس�ميًا، ووفقًا ملس�ح هيئة احصاء كردس�تان يف 2013 

قب�ل ان�دالع االزمة مع بغ�داد وايق�اف املرتبات، فان حج�م العاملة 
احلكومي�ة بل�غ 50,6 يف املئة في�ام كانت عاملة القط�اع اخلاص 48,6 يف 
املئة، وكال القطاعني يعتمدان بش�كل مبارش وغري مبارش عى احلصة 
االحتادية املمنوحة لالقليم لدفع املعاش�ات الش�هرية، وهي الس�يولة 
النقدية األكرب التي ُتضخ شهريًا يف اسواقه وتقدر ب� 80 مليون دوالر 

)اكثر من 800 مليار دينار(. 

ما يعني ان القوة احليوية األكرب املدعوة للتصويت عى االس�تفتاء 
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متأث�رة اقتصاديًا باجراءات بغ�داد العقابية نتيجة سياس�ات حكومة 
االقلي�م الت�ي هتيمن عليه�ا عائلة بارزاين )مس�عود ب�ارزاين/ رئيس 
اقلي�م، ونيجريفان ادريس بارزاين/ رئي�س حكومة االقليم(، والتي 
س�تكون مصدر قل�ق كبري لب�ارزاين والق�وى احلليفة له، الس�يام مع 
جترب�ة قطع املعاش�ات التي مارس�تها بغ�داد ابتداًء م�ن العام 2014، 

ومع برنامج دفع متلكئ كواحدة من سياسات الضغط. 

وعملي�ًا ف�إن االقلي�م يعاين م�ن ضائق�ة اقتصادية مريع�ة، اّثرت 
ع�ى جمم�ل النش�اط يف املحافظات الت�ي ازدهرت بقوة بع�د 2003، 
اىل احل�د ال�ذي خّفض أس�عار العقارات ودفع موظف�ي احلكومة اىل 
البحث عن بدائل عمل لس�د العجز املايل، فضاًل عن الديون الكبرية 
لرشكات الطاقة، ونفقات »احلرب عى االرهاب«، وتأمني حمافظات 
االقليم مع شس�اعة املس�احة التي تنت�رش فيها البيش�مركة يف املناطق 
املتن�ازع عليه�ا اضافة اىل كرك�وك، مع االخذ بنظر االعتبار ان نس�بة 
القوى العامل�ة يف االقليم املنخرطة يف البيش�مركة واالجهزة االمنية 
)مهن القوات املس�لحة( وهي حكومية بالغالب، تبلغ 16 يف املئة من 
نف�وس اليد العامل�ة... وبالطبع، ال بد من احتس�اب القيمة املضافة 
ع�ى الفاتورة امُلنهكة املتمثلة بالفس�اد املايل حليتان كردس�تان احلزبية 

والعائلية.

تيه الهوية
م�ؤرشات االنفص�ال تبدو معدومة. يمكن تش�بيه ذل�ك بانعدام 
امل�ؤرشات احليوي�ة يف جثة هامدة. ال ُيمكن لك�رد العراق االنفصال 
حت�ى بموافقة بغداد وقناعة اجلوار، جلهة ع�دم قدرة الدولة الكردية 
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العراقية عى حتمل ضغط الش�عوب الكردية املمتدة عى مساحة 400 
أل�ف كلمر مرب�ع، يف ث�الث دول جماورة )اي�ران، تركيا، س�وريا(، 
بحصيلة نفوس تفوق ال� 20 مليونًا. ال يمكن لدولة الكرد يف ش�امل 
الع�راق احتامل ضغط متطلب�ات »العمومة« الكردية التائهة، ما يعني 
سقوط الدولة الكردية الفتية بمعاول الكرد أنفسهم. اهنا مشنقة ذاتية 

برسم االنقسام والتباين الكردي.

يعتق�د الك�رد بحقه�م يف اقام�ة دولة يف االنح�اء االربع�ة، رغم 
التباين�ات الثقافي�ة واهلوياتي�ة لتل�ك االنح�اء التي ال يربطها س�وى 
التحدر العرقي املِيدي بوصفه اجلذر االول للجامعة الكردية املتشعبة، 
فيام تشتغل ببطن املجموعة تفصيالت متعددة قد تكون عامل انقسام 
هائل ح�ني التفكري بالوح�دة. وعمليًا، ما يوح�د املجموعة الكردية 
الي�وم يف تل�ك االنح�اء ه�و »املخيل�ة الثورية لقي�ام الدول�ة«. لكن 
وب�إزاء االنقس�امات العنيفة يف اهلوية الثقافية، يس�قط عامل الوحدة 
وينه�ار، وجيد الكرد انفس�هم أم�ام اختبار تارخي�ي وجودي رشس، 
هيدد مس�تقبلهم وحيّوهلم اىل جمموعة تائهة تتمس�ك بجغرافيا تْبس�ط 
دول قومية قامعة عليها سيادهتا وُتقّر عليهم فتات احلقوق السياسية 

والثقافية.

وقطع�ًا ال ُيْمكن وضع ُكرد اجلهات االربع�ة يف معرصة التوحيد 
الق�رسي عى أس�اس نش�وء دولة قومي�ة ضامنة. فان تل�ك املعرصة 
س�تفقد قدرهت�ا ع�ى اس�تيعاب ثقاف�ات البيئ�ة واهلوي�ات الضاغطة 
بتل�ك ال�دول الت�ي ع�اش بظله�ا الك�رد وباتوا ج�زءًا من نس�يجها 
اهلوي�ايت اجلمع�ي املطّبع سياس�يًا واجتامعي�ًا. وحماول�ة اختالق كيان 
كردي منس�جم س�تحطم كامل املنطقة عى صخرة التباينات العميقة 
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للمجموع�ة الكردي�ة نفس�ها، غ�ري الصامدة أم�ام عصم�ة التاريخ، 
وستهدد االستقرار جلهة تقاطع اهلويات الفرعية واللغوية.

العث�رة التي لن يس�تطيع ك�رد الع�راق جتاوزها يف م�رشوع اقامة 
»الدول�ة« املس�تحيلة، ه�ي التش�تت اللغ�وي ع�الوة عى اش�كالية 
اهلوية الثقافية والتباين الس�يايس. فهذه »اللغة« تكاد تنش�طر وتضيق 
وتنفت�ح وتلمل�م ذاهت�ا يف مصب�ات لفظية خمتلف�ة، حتى ب�ات الُكرد 
ش�عوبًا »لغوية« رغم الدم القومي الذي يشحنهم بالعاطفة واالنتامء. 
فاالنقسام اللغوي شّكل ديموغرافيا ما ُيعرف ب�»كردستان الكربى« 
فاس�تحوذت اللهج�ات ع�ى األرض والع�رق، وبات�ت كردس�تان 
»كرمانجية شاملية« و»كرمانجية جنوبية« ويطلق عليها »السورانية«، 
وظلت كردس�تان العراق حبيس�ة هذه االخرية ومعها »البهدينانية«، 
فتغلبت األوىل وصارت اللغة الرس�مية يف دواوين احلكومة والكتابة 
والن�رش وحتى الصحاف�ة. فرئيس إقليم كردس�تان الع�راق )املنتهية 
واليته( مس�عود بارزاين الذي ينطق وقبيلته وأنصاره ب�»البهدينانية« 
وّج�ه باعت�امد »الس�ورانية« كلهج�ة رس�مية تفادي�ًا لالختالف�ات، 

وكخطوة متهد ملرشوع توحيد اللغة، العسري، بلهجة واحدة.

ويف األصل، فإن اللغة الُكردية املتشعبة التي التقطت خالل عمرها 
املضط�رب، وتبعًا للتح�والت، آالف املف�ردات العربية والفارس�ية 
واإلنجليزية والركية، تعّد لغة »هندوأوربية«، وهبا هلجتان أساسيتان 
مه�ا »الكرمانجي�ة« و»البهلوانية« اللتان تنقس�امن إىل 18 هلجة حملية. 
ويؤك�د أمني ش�حاتة )الذي ُيَعد كتابه »الُكرد.. معلومات أساس�ية« 
مرجع�ًا مرموق�ًا لدى الُك�رد ومجيع املهتم�ني بقضيته�م(، فأن »كرد 
تركيا وس�وريا وبعضًا منهم يف إيران والع�راق يتكلمون البهدينانية، 
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يف حني يتكلم معظم كرد العراق وإيران السورانية«.

بين�ام ينش�غل ال�رأي الع�ام بالتصعي�د الس�يايس الف�ارغ، يكم�ن 
ال�ربكان يف الق�اع، وبين�ام يبح�ث السياس�يون ع�ن احللول الفش�ال 
خط�وة االنفص�ال، تب�دو املعطي�ات اخلانقة لك�رد الع�راق جاهزة، 
بس�بب طبيعة تعقيدات القضية الكردية داخليًا، وتصادمها الدائم يف 
املصالح والرشاكات. ويعي رئيس احلزب الديمقراطي الكردس�تاين 
مس�عود ب�ارزاين، أن إرث العائلة وقامة املال مصطف�ى وتاريخ الدم 
الك�ردي، ل�ن تصمد كلها أمام طوف�ان التفوق الع�ددي لكرد إيران 
م مفهوم »الدولة الكردي�ة« وجيعله جمرد وعاء  وتركيا، والذي س�يعوِّ
أجوف لتحقي�ق هدف حققه الكرد العراقيون قب�ل 40 عامًا، باتفاق 
احلك�م الذايت واالع�راف باحلقوق الثقافية، وقبل 25 عامًا بتوس�عة 

تلك التجربة باالدارة الذاتية املبارشة بعد آذار/ مارس 1991.

االنفص�ال مل ول�ن يتحق�ق. واالس�تفتاء حتول اىل ورق�ة تفاوض 
احرق�ت طموحات الكرد رسيعًا م�ع متغريات املنطقة وخرجت من 
حت�ت س�يطرهتم كركوك، م�ع قناعة الك�رد العراقي�ني بالبقاء ضمن 
الع�راق املوحد لصد االبتالع الكردي املج�اور لتجربتهم الفريدة يف 

بالد الرافدين.
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الهوية الثقافية الكردية:
متاهة يف املجهول

يمتل�ك الُك�رد يف أنحائه�م التارخيي�ة األربعة نح�و 300 ملحمة 
اجتامعية وسياس�ية تتداول ش�فهيًّا، بعضها يرددها املغنون الفطريون 
اجلوال�ون عى الق�وى الُكردية فتعلق بالذاك�رة املحكية، غري أن ُكرد 
املدن أنفس�هم وجماورهيم من العرب واألتراك واإليرانيني مل تصلهم 
س�وى عدة مالحم ش�هرية مدونة ومنتجة باحراف كواجهة لألدب 
القوم�ي الذي يع�اين االندثار، وأبرزها »كاوة احل�داد« و»َمّم وزين« 
و»ُدْم ُدْم«؛ الرتباطها باملش�غول الس�يايس واملحمول العاطفي واهلم 
القومي، فيام تضيع املالحم املتبقية يف مغاور اجلبال، رهينة اللهجات 

العصية عى الفهم، والتي تعرّس التواصل بني الُكرد ذاهتم.

تيه اللغة
يواجه الُكرد أكرب حتدٍّ هلويتهم الثقافية متمثاًل يف »اللغة« التي تكاد 
تنش�طر وتضيق وتنفتح، وتلملم ذاهتا يف مصبات لفظية خمتلفة، حتى 
بات الُكرد شعوًبا »لغوية« رغم الدم القومي الذي يشحنهم بالعاطفة 
واالنت�امء األبدي، فاالنقس�ام اللغوي ش�ّكل ديموغرافي�ة ما ُيعرف 
ب�»كردستان الكربى«؛ فاستحوذت اللهجات عى األرض والعرق، 
وباتت كردس�تان »كرمانجية ش�املية« و»كرمانجي�ة جنوبية، ويطلق 
عليها الس�ورانية« فيام ظلت كردس�تان العراق حبيس�ة »الس�ورانية« 
و»البهدينانية«، فتغلبت األوىل وصارت »اللغة الرسمية« يف دواوين 
احلكوم�ة والكتابة والنرش وحتى الصحافة. فرئيس إقليم كردس�تان 
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العراق مس�عود بارزاين الذي ينطق وقبيلت�ه وأنصاره ب�»البهدينانية« 
وّج�ه باعت�امد »الس�ورانية« كلهج�ة رس�مية تفادًي�ا لالختالف�ات، 

وكخطوة متهد ملرشوع توحيد اللغة العسرية ب�»هلجة واحدة«.

ويف األص�ل ف�إن اللغ�ة الُكردي�ة املتش�عبة الت�ي التقط�ت خالل 
عمرها املضطرب تبًعا للتحوالت آالف املفردات العربية والفارس�ية 
واإلنجليزية والركية، تعّد لغة »هندوأوربية« وهبا هلجتان أساسيتان 
مه�ا »الكرمانجية« و»البهلوانية«، اللتان تنقس�امن إىل 18 هلجة حملية. 
وتبًع�ا ألمني ش�حاتة الذي يعد كتاب�ه »الُكرد.. معلومات أساس�ية« 
مرجًع�ا مرموًق�ا ل�دى الُكرد ومجي�ع املهتم�ني بقضيتهم، فإن�ه يؤكد 
أن »ك�رد تركيا وس�وريا وبعًض�ا منهم يف إي�ران والع�راق يتكلمون 

البهدينانية، يف حني يتكلم معظم كرد العراق وإيران السورانية«.

لذا فانقسام اللغة ضّيع فرصة عظيمة لظهور تاريخ حمدد لآلداب 
الُكردي�ة، ك�ام ضّيع فرصة أعظ�م منها لتدوين أدب ك�ردي بمالمح 
أكث�ر خصوصية. ويع�زو املثقفون الُك�رد مآزق تش�تُّت اللغة وعدم 

توحيدها إىل االضطهاد السيايس املتعاقب!

تيه التد�ين
ُيرج�ع مؤرخ�ون أكراد بداي�ة األدب القوم�ي إىل القرن الس�ابع 
)ق.م(، لك�ن الدالئ�ل التارخيي�ة تضع�ف كث�رًيا إزاء تل�ك الع�ودة 
املغم�ورة، فمح�اوالت أرش�فة وأرخن�ة األدب الُك�ردي غالًب�ا م�ا 
تعود إىل عام 1071م، مرتبطة بس�قطة سياس�ية، فّجرت قيامة الكتابة 
الُكردي�ة تدوينًا، في�ام ظل هناك تاري�خ أدب حمايث يتداول ش�فهيًّا، 

رغم التحّول الذي طرأ عى اهلوية الُكردية الدينية.
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فف�ي ع�ام 1071م، ضاعت أح�الم الُكرد باحلفاظ عى أنفس�هم 
كقومية متس�ك باألرض املمهدة لقي�ام الدولة يف يوم ما. خرس الُكرد 
مناطقهم وهويتهم املحضة، إثر انتصار اجليش اإلسالمي السلجوقي 
ع�ى الدول�ة البيزنطية املس�يحية، يف موقعة »مالذ ك�رد« )مالزكري(، 
ويش�دد امل�ؤرخ الُك�ردي حمم�د أوزون )م�ن ك�رد تركي�ا( يف كتاب�ه 
»بداي�ة األدب الُك�ردي« )ت: دالور زنكي( أن »هل�ذا التاريخ أمهية 
بالغة لدى األكراد، حيث اقتحم�ت القبائل الطورانية الغازية املدن، 
وفتحت بّوابة األناضول، وتشبثت باألرض، ورسخت فيها أقدامها، 
يف هذا التاريخ اندحر س�كان األناضول البيزنطيون، وحلقت اهلزيمة 
باألك�راد يف موقع�ة ]مالزكري[ ل�دى مقاومة الغ�زاة والتصدي هلم، 

وغدت هذه االنتكاسة مصدر ويالت ومآٍس لألكراد ال تنتهي«.

وتع�ود ُأوىل رباعي�ات كردي�ة معروف�ة مماثل�ة لرباعي�ات اخلي�ام 
الشهرية إىل الشاعر الُكردي بابا طاهر اهلمذاين )935– 1010م(.

تبعث�ر الُك�رد يف األرض، وباتت هويتهم متناث�رة، ومنذ الدخول 
األول هلم يف اإلسالم حتى اللحظة، مل تظهر هلم ديانة إبراهيمية سوى 
»اليهودي�ة«، في�ام املحاوالت الضعيفة واخلجولة يف تأس�يس ديانات 
كردي�ة حمضة خرج�ت أيًضا م�ن املرج�ل اإلس�المي ك�»الكاكائية« 
الش�بيهة ب�»الدرزي�ة«، بين�ام املس�يحية مات�ت يف نف�وس الُك�رد منذ 

)مالزكري( جلهة قسوة ألب أرسالن السلجوقي.

الوقائ�ع الكارثية لألمة الُكردي�ة خلقت أدهبا املدّون، وباتت »مم 
وزي�ن« يف القرن الس�ابع عرش املي�الدي -أب�دع يف ترمجتها وخترجيها 
العاّلم�ة الراحل حممد س�عيد رمض�ان البوطي )دمش�ق، دار الفكر، 
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1982م(- أول تاريخ عابر للش�فاهية إىل الكتابة يف تاريخ الُكرد عى 

ي�د مؤلفها مال أمحد خاين )1650 – 1708م( التي يورد فيها نتفة عن 
هزائم الُكرد املكررة يف تأسيس دولة.

األدب الُك�ردي يف غالب�ه ش�عر؛ فالكتاب�ة متي�ل إىل االس�تقرار، 
والش�عر يمي�ل إىل اإلنش�اد، وم�ا ب�ني الكتابة واإلنش�اد نش�أ للكرد 
أدب، ابت�داًء م�ن الش�اعر الُك�ردي )ال�الأدري( ح�اج ق�ادر كويي 
)1815- 1892م نس�بة إىل كويس�نجق ش�امل أربيل(، الذي حكمت 
عليه السلطات العثامنية باإلعدام، وأمرت بحرق كتبه وأشعاره. بينام 
الش�اعر »فقي طريان« يعد أول ش�اعر قصيدة نث�ر كردية عرب منجزه 

امللحمي »برسيس« وتتحدث عن رصاع اجلان والعاملقة.

وع�ى الرغ�م من التحدي�ات املرعب�ة الت�ي يواجهها الُك�رد إزاء 
هويته�م األدبي�ة، جله�ة ع�دم مأسس�ة كتاب�ة التاري�خ األديب ومج�ع 
اآلثار الفنية والغنائية والش�عرية لش�عب تغّرب يف اجلبال، وأضاعته 
الدول واملاملك، فإن منجًزا مهامًّ بات هو البوابة الواس�عة لفهم العامل 
املتش�عب ألدب الُك�رد، أنجزه الكات�ب الُكردي الدكت�ور معروف 
خزندار بموسوعة »تاريخ األدب الُكردي« يف سبعة جملدات )3815 
صفحة من القطع الكبري( صدرت عن )دار آراس( يف أربيل )2001 
– 2006(، دّون فيه�ا تاري�خ األدب الُك�ردي ع�رب أل�ف ع�اٍم حتى 
ع�ام 1975م. مس�تكماًل مرشوع�ه ب�»موجز تاري�خ األدب الُكردي 
املع�ارص« ال�ذي طبع ع�ام 2008 ب�200 صفحة من القطع املتوس�ط 

عن »هوشنك كرداغي« بدمشق.

أف�رزت البداي�ة الُكردي�ة يف الكتابة ش�عراء مؤسس�ني، ه�م آباء 
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ه�ذه األم�ة املتورط�ة يف التي�ه، كمول�وي )1806- 1852م( ال�ذي 
ابتكر املقاطع الش�عرية امللتزم�ة بالقافية، و ُمال خي�زر ميكائييل )مال 
خض( من شهرزور )1797- 1855م( الشهري ب�»نايل« )تعني األنني 
ليامين  بالعربية( بعد أن ش�هد اهنيار اإلمارة البابانية، وسامل الشيخ السُّ
الكبري )1845- 1909م( الذي اتصف ش�عره باألسى والرثاء لشقاء 
احلي�اة يف ه�ذا الع�امل. س�ميت بأس�امء هؤالء الثالثة أش�هر ش�وارع 

ليامنية. وساحات وأسواق مدينة السُّ

تيه احلداثة
ومثلام يقول الش�اعر الفلس�طيني حممود دروي�ش »ليس للكردي 
س�وى الريح«، فليس لألدب الُكردي س�وى الشعر، والشعر وحده 
ُيلخ�ص تاريخ الُكرد، رغم املش�غوالت األخرى يف الرواية والقصة 

واملرسحية والنقد، غري أن للشعر سطوة.

ويفتت�ح ع�رص الكتاب�ة احلديث�ة امُلعلم عب�داهلل گ�وران )1904-
ا، ُمطلًقا انقالًبا عى اآلباء املؤسس�ني، برفقة  1963م( ش�اعًرا جتديديًّ

ش�يخ نوري ش�يخ صالح )1892- 1959م( الذي يعد منظًِّرا حلركة 
التحدي�ث الُكردية، فكان گوران وصالح األبوين الروحيني للش�عر 
احلدي�ث، وصاحبي املوج�ة األوىل املعارصة أو ما ُيعرف ب�»ش�عراء 
احلداث�ة األوىل«، الت�ي امت�دت حت�ى أوائل الس�بعينيات م�ن القرن 
العرشين لتبدأ املوجة الالحقة، بعد أن ظهرت بواكريها يف الستينيات 
والتي يعتربها املثقفون الُكرد حقبة أدبية مظلمة؛ خللوها من أي منتج 

حداثي، رغم أن العامل كان يشتعل حلظتها جتديًدا وحداثة.

موج�ة احلداث�ة الثانية ك�ام ُيثبتها الش�اعر واملرجم عب�داهلل طاهر 
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برزنچ�ي، يف مقدم�ة أنطولوجيا الش�عر الُك�ردي احلديث )1920– 
2007م( الت�ي ص�درت ع�ام 2008م ع�ن »دي�وان املس�ار للرمج�ة 
والن�رش«؛ إذ يق�ول: إن »املوج�ة اجلدي�دة أو احلداث�ة الثاني�ة، تأخ�ر 
ظهورها يف الشعر الُكردي إىل السبعينيات؛ ألسباب متعلقة بالشاعر 
وظروفه املوضوعية واالجتامعية والسياس�ية )…( إن احلداثة الثانية 
أرادت يف خطوهت�ا اجل�ادة جتن�ب الرك�ود«. ويش�ري إىل أن الش�اعر 
الُك�ردي أن�ور ش�اكيل »فرها ش�اكيل« أعل�ن االنق�الب بمجموعته 
»م�رشوع انق�الب رسي« )بغداد 1973م( عرب مقدم�ة مقتضبة لكن 
غاضبة »بكل فخر واعتزاز تتوجه قصائدي نحو القّراء وتاريخ أدبنا، 
وتعل�ن عن نفس�ها كري�ادة ملرحلة تتج�اوز مرحلة عب�داهلل گوران، 

وحتدد معامل شعر احلارض واملرحلة الراهنة يف كردستان«.

لك�ّن ثم�ة تارخًيا أس�بق من بيان انقالب ش�اكيل ال�ذي صدر من 
طرف واحد، وهو بيان مجاعة »روانگة« )املرصد( الالذع، من طرف 
الش�اعر الراحل ش�ريكو بيكس، والقاّص كاكه مم بوتاين، والشاعر 
ج�الل مريزا كري�م، والقاص مج�ال ش�اربازيري؛ إذ أعلنت اجلامعة 
بوضوح رفضها ألنامط الكتابة الس�ائدة، وبحثها، أو حماوالهتا حتقيق 
أش�كال إبداعية جدي�دة، وبعد عام فقط من إصدار البيان الش�عري 

جلامعة شعر 69 العراقية، الذي أطلقه فاضل العزاوي.

وحل�ق بي�ان »روانگة« بيان ش�عري ظل خمبوًءا غ�ري معلن عنه يف 
امل�دة ذاهتا، حتى كش�ف يف عام 1992م يف جملة »ب�روژة« )املرشوع( 
للش�اعرين لطي�ف هّلم�ت وأن�ور ش�اكيل. ويف تس�عينيات الق�رن 
امل�ايض، انطلق�ت احلداثة الثالث�ة، والتي مل ختلق مغاي�رة حقيقية، بل 
كانت متأثرة بواقع االنفتاح السيايس، والتبدالت الطارئة عى املصري 
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الُك�ردي اجلدي�د يف العراق، بعد االنفصال الذايت عن مش�يمة بغداد 
عام 1991م، وبحس�ب برزنچي فإن شعراء هذه »احلداثة« استثمروا 
املخيل�ة ف�»كث�رت االنزياح�ات، وعم�ت الف�وىض )…( وكتب�ت 

نصوص كونكريتية«.

لكن�ي أش�ري إىل أن هن�اك موجة حداثي�ة جديدة رابعة يف الش�عر 
الُك�ردي املعارص، بانت مالحمه�ا البكر بعد عام 2003م، رغم غياب 
بي�ان ش�عري جامع، أو ُمنّظ�ر ُيثبتها كريادة جدي�دة، لكنها برزت يف 
ظ�ل رك�ود مزعج، مع ش�عراء جمددي�ن أبرزهم الش�اعر طيب جبار 

والشاعرة الزو.

تيه الريادة
كانت أول صحيفة كردية هي صحيفة »كردس�تان« التي أصدرها 
مدحت بك، يف القاهرة ع�ام 1898م، واختلف أيًضا فيها املؤرخون 
الُك�رد بتحدي�د تاريخ صدورها ومؤسس�يها، فيام ظه�رت أول جملة 
تعن�ى بامل�رأة وه�ي »ژن � Jin« األس�بوعية ع�ام 1924م، ويف ع�ام 
1929م ص�در يف يريف�ان )عاصم�ة أرميني�ا الس�وفييتية( صحيف�ة 

»ِريات�ازه- الطري�ق اجلديدة«، وجمل�ة َكالويژ )نجمة س�هيل( ببغداد 
1954م،  1949م(، و)هّت�او( يف أربي�ل ع�ام  ب�ني عام�ي )1939- 
وصحيفة »كردس�تان« بإيران )1959- 1963م(، ويف دمش�ق أصدر 
أبناء بدرخان صحيفة »هاوار- الرصخة« يف املدة )1932- 1935م( 
و)1941- 1943م( إذ ص�در 57 ع�دًدا منه�ا، وصحيف�ة »روناهي« 
)1942- 1945م( ب��28 عدًدا، ويف ب�ريوت صدرت صحيفة »روژا 

نو � rujanu« أي »اليوم اجلديد«، يف املدة )1943- 1945م(.
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ويرج�ع تاريخ أول قصة كردي�ة إىل عام 1925م، وفًقا إىل القاص 
حس�ني عارف يف فهرس�ته للقصة الُكردية، فيام كانت رواية »الراعي 
الُك�ردي« لعرب ش�ّمو، كأول رواي�ة كردية ص�درت يف أرمينيا عام 
1935م، ويف النقد، كتاب »النقد النثري التأثري« لش�يخ نوري شيخ 

صال�ح، املنش�ور يف 25 حلق�ة يف جري�دة )ژيان �� احلي�اة( بني عامي 
1925- 1926م.



127

�لف�شل �لث�لث

اأزمة االنهيار االجتماعي
الياأ�ش اجلماعي �ان�شداد افق التغيري





129

الفصل الثالث

االنتحار يف العراق:
موؤ�شر الياأ�ش اجلماعي

يقف�ز االنتحار يف العراق اىل الس�طح اليومي لألحداث كظاهرة. 
ه�و واحدة من عالئم االهنيار االجتامعي اآلخذ بالتصاعد منذ ثالثة 
عق�ود. وحّتاًم؛ االهني�ار نتيجة ُحّزمة خميفة من احلقائ�ق امُلتعلقة بتغرّي 

انامط التفكري واملعيشة والفساد والرصاع عى السلطة.

فالقوى احلاكمة يف بغداد اآلن وس�ابقًا، تقبض عى الس�لطة بقوة 
الدجل الس�يايس والعالق�ات الزبائني�ة املمدودة ب�ني مركزية الدين 
الطائفي والس�الح امليليش�ياوي القاه�ر الذي يوفر احلامي�ة للمّرعى 
الغني، بالتايل هذه السلطة التي تكافح لديمومة البقاء عرب السياسات 
التخديرية والدعائية واس�تغالل الفقر واالمية والشعبوية والطائفية، 
متارس هّدمًا ممنهجًا للنسيج االجتامعي العراقي، فهي ال تقدم سوى 
الوصفات الكارثية واملعاجلات امُلريعة املرتبطة بالفش�ل وس�ط امهال 

املشكالت االجتامعية املتفاقمة.

جذ�ر غري بعيدة
ب�رز االنتح�ار يف العراق، كظاهرة متفش�ية وخميف�ة يف الثامنينيات 
الفائت�ة، حني كان�ت حرب اخلليج االوىل )احل�رب العراقية االيرانية 
1980- 1988( تس�تعر بنح�و ملي�ون جن�دي عراق�ي م�ن الطبقتني 

الوس�طى والفق�رية، وهرب�ًا م�ن امل�وت املتحق�ق يف اجلبه�ات، كان 
الُش�بان املقاتلون يلجأون اىل ايذاء انفس�هم عمدًا الجل اعفائهم من 
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القت�ال. كانت اعامل االيذاء الش�خي تلك عنيفة ومميت�ة، وغالبًا ما 
ختل�ف عوق�ًا دائ�اًم، ويف غالب االحاي�ني كان اجلنود ينتح�رون هربًا 
من امل�وت يف املعارك الدامية. معادلة يأس اجتامعي تس�حق بطاقتها 

القصوى االمل.

ابتكرت احلرب لنفس�ها نمط�ًا جديدًا من التفك�ري العدمي الذي 
ي�ؤدي اىل امل�وت. وكأن املوت خ�ارج احلرب هي حي�اة جديرة بان 
متارس. وال يعرف عى وجه التحديد اعداد اجلنود املنتحرين، لكنهم 
كث�ر. في�ام االرسى العراقيون كانوا يعتنق�ون االنتحار للخالص من 
التعذي�ب االي�راين يف املعتق�الت، ولن�درة ادوات االنتح�ار هن�اك، 
كانت ثمة طريقة مفزعة بأن ُيمرر االرسى س�لكًا غليظًا حُيمى بالنار 
ث�ة، او الق�اء انفس�هم عى  يف الص�دغ، او امل�وت ش�نقًا باملالب�س الرَّ
املنح�درات الصخري�ة يف حق�ول العمل الش�اق، عوض�ًا عن املوت 
حتت التعذي�ب، والطريقة االخرية كان يموت فيها كثر من املواطنني 

املعارضني ايضًا يف معتقالت النظام العراقي السابق.

ازاء هذه فكرة - املوت هربًا من املوت - تربز فكرة مضادة خترج 
من نمط تفكري املجتمع املحافظ والقايس ايضًا، ففكرة االنتحار غالبًا 
م�ا ترتب�ط ب�»الضعف« و»املياع�ة« املرفوضة من جمتم�ع ذي خصال 
بدوية/ ريفية، فضاًل عن القراءة الدينية التي تعتقد بأن »االنتحار« هو 
اع�راض عى القدر املقنن من قبل االله وبالتايل فأن مصري »املنتحر« 
ه�و اخللود يف جهنم، لكن ذلك مل يق�ف عائقًا امام انتحار رجل دين 
يف اربي�ل برمي نفس�ه من بناية يس�كنها. ورغم املس�حة الدينية لدى 
العراقيني يظل خيار االنتحار واحدًا من الطرائق املجيدة لالعراض 

عى االقدار اخلائبة التي وضعوا فيها.
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اجتامعي�ًا، مل يوض�ع االنتح�ار كامدة س�ائلة تتحرك ضم�ن انامط 
التفكري الش�ائعة، اال خالل التس�عينيات بعد انفالش صيغة املجتمع 
العراقي القديم، واختالق جمتمع جديد بقيم غرائبية فرضها الشظف 

االقتصادي وتغرّي نمط تفكري الدولة القابضة.

فعق�ب اهلزيمة املدوية ألعت�ى االنظمة القومي�ة يف املنطقة خالل 
ح�رب اخلليج الثانية )ح�رب الكويت/ آب 1990 – اذار 1991، ما 
تاله�ا م�ن حرب اقتصادية دام�ت 13 عامًا(، حتّول نظ�ام )البعث – 
ص�دام( من منطقة الفهم العلامين املتط�رف الدارة املجتمع، اىل بديل 
خط�ر متثل باالس�لمة املركزية متاش�يًا م�ع الصعود الش�عبوي للدين 
بالتزامن مع اهنيار التجارب  االشراكية التي اقتبستها الدول القومية 
باملنطق�ة، وانفتاح اجلبه�ة االفغانية اجلهادية ع�ى دول املقاتلني حني 

عودهتم اىل بلداهنم.

كان ذل�ك تغ�ريًا غ�ري مس�بوق وانفالش�ًا مريع�ًا للبنى املس�تقرة 
بمجتمعات مدجنة وريعية تدار عرب انظمة قامعة. وقبالة هذا التبدل 
الرسيع واجه املجتمع العراقي تش�ظيًا هائاًل باس�تيعاب التبدل. فعى 
مدى عقود كان الدي�ن منفيًا من خارطة االهتامم. واالفراد املتدينون 
يواجه�ون بعقوب�ات سياس�ية بوصفه�م معارض�ون لنم�ط العقيدة 
العلامني�ة. فبع�د ان كان�ت الدول�ة العراقي�ة حت�رض مواطنيه�ا ع�ى 
االنفت�اح، بات�ت حترضهم بعنف ع�ى االنغالق والتوج�ه اىل الصيغ 
القديم�ة لتطبي�ق الرشيع�ة. وش�يئًا فش�يئًا رست العقي�دة السياس�ية 
اجلديدة مش�فوعة بفكرة اهلزيم�ة واللج�وء اىل »اهلل« لتربير التجويع 

الدويل املريع.



132

العراق ما بعد »داعش« )2014 - 2018( أزمات االفراط بالتفاؤل

وخ�الل التس�عينيات عان�ى العراقيون جوعًا س�افرًا كش�ف عن 
س�لوكيات اجتامعية صادمة من ضمنها »االنتحار«، لكن رغم ذلك 
ظلت املعدالت منخفضة جلهة ان حالة العوز كانت عامة، واسس�ت 
عليها السلطة مفهوم »ترشيك الفقر« كمعادل اضطراري ل�»اشراكية 

الرفاهية« الذي ظل ساريًا لعقدين منذ السبعينيات.

دخ�ل املجتم�ع العراق�ي اىل منطق�ة اهل�دم املمنهج لبناه املس�تقرة 
منذ العام 1980، وتصاعدت مُحى االنفالش بالتس�اوق مع عس�كرة 
»الدولة« و»املجتمع«، ومثاالً للقياس الس�طحي العام كانت االغنية 
متث�ل ف�رزًا واضح�ًا لفه�م التغ�ري االجتامع�ي، باالنتقال م�ن »اغنية 
التفاؤل« اىل »اغنية االنكسار«، ومع هناية الثامنينات، كانت الشعبوية 

السلوكية قد احتلت الصدارة.

�شقوط اال�شتقرار
خ�الل التس�عينيات، خ�رج املجتم�ع العراقي مهش�اًم ومهمش�ًا، 
فيام الس�لطة كانت مفروغ�ة متامًا من قدرهتا عى معاجلة التش�وهات 
العميق�ة الت�ي اصاب�ت املجتم�ع، فلج�أت اىل تنمية الدي�ن الطائفي 
ليك�ون مرمهًا وثقب تنفيس للمرجل االجتامعي الرافض، ومع هناية 
العرشية التسعينية  السوداء، مل يبق من املجتمع العراقي سوى هيكل 

العالقات الطيفية النفعية وهي تتصارع عى حيازة البقاء.

كرس اجلوع يف العراق خيار »االنتحار« كمنقذ حتمي من العوز. 
فاملجتم�ع املحيل العراقي ُيبنى عى اس�اس الش�جرة العائلية املمتدة. 
وظل الفهم البدوي/ العش�ائري لتش�كيل العائلة هو النمط الغالب 
مع غياب القانون، وخالل احلرب مع ايران، كانت الس�لطة ترس�خ 
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نظري�ة احل�رب الدائم�ة، واطلق النظ�ام برناجم�ًا لتش�جيع االنجاب 
بمع�دالت مرتفع�ة رغ�م ادراكه للمش�كالت االقتصادي�ة املتفاقمة 
والدي�ون املراكم�ة وفات�ورة احل�رب الباهض�ة. اال ان�ه كان يدف�ع 

بالعراقيني اىل زيادة التفريخ ليكونوا حطبًا زهيدًا حلروب مقبلة.

وتالقت الس�لطة م�ع واحدة من ابش�ع االن�امط احلياتي�ة املقززة 
املتمثل�ة ب�»االنج�اب« غ�ري املمنهج. فالصبغ�ة البدوي�ة/ الريفية يف 
العراق التي تعززها »القيم العشائرية« املرتبطة بقوة الفحولة وحيازة 
االرض والزراع�ة، اضاف�ة اىل التش�جيع الدين�ي املت�وارث واملرتبط 
بفك�رة الغلب�ة العددية ل�»االس�الم« قبال�ة تراجع مع�دالت انجاب 

االديان االخرى لتحقيق اهليمنة املستقبلية.

ه�ذا الفه�م افىض اىل انفج�ارات س�كانية يف الع�راق. ومع حالة 
الشظف واجلوع واهنيار االقتصاد تكرست الرغبة االجتامعية باحلياة 
وب�ان خطأ الس�لطة واملجتمع مع�ًا، وتداول الناس انواعًا بش�عة من 
االنتح�ار اجلامعي، كأن يقدم رب العائلة ع�ى قتل افراد ارسته خنقًا 
بالغ�از او حرق�ًا او ذبحًا كرد فع�ل قاٍس عى اجلوع وانع�دام القدرة 

االقتصادية وانسداد االفق.

استخدم النظام هذه احلوادث لتسويق »مظلوميته«. وجلأ عرشات 
املرات اىل اس�تعراض نعوش االف االطفال الذين ماتوا جراء س�وء 
التغذية ونقص العالجات والرسطانات املتفشية يف املشايف احلكومية، 
بمواك�ب مؤملة للتأثري الس�يايس عى ق�رارات املجتم�ع الدويل. ويف 
احلقيق�ة كان النظ�ام واملجتم�ع الدويل يمدان س�كاكني طويلة تعمل 

يوميًا عى نحر العراقيني.
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باملحصلة فأن االنتحار يف العراق تأسس نتيجة سوء ادارة الدولة 
للمجتم�ع. فاملجتم�ع العراق�ي يف حقيقت�ه، جمتمع مرك�زي/ بنيوي 
تدي�ره الدول�ة او الس�لطة او النظ�ام ايًا كان�ت العقيدة او الفلس�فة، 
فه�و خيض�ع – أي املجتمع - اىل التأثريات املب�ارشة، ويتحرك ضمن 
االط�ار الذي حتدده الُبن�ى احلاكمة، واذا ما انعدم هذا االطار يتحول 
اىل جمموعة برشية هشة تش�تبك يوميًا مع املؤثرات املحلية او الوافدة 

وتفرز صيغًا مريعة تعمل عى استكامل اهلدم.

نهاية الد�لة: بداية اجلماعة
باللحظ�ة التي متركزت فيها املجن�زرات االمريكية والربيطانية يف 
الع�راق بعد 2003، انته�ت الدولة املركزية القابض�ة، وانفلش نمط 
ْه. وبرزت قبالة هذا االنفالش انامط اجلامعات املحلية  املجتم�ع امُلَوجَّ
بعقائده�ا االجتامعي�ة املندث�رة. كان�ت اهلوي�ة الضاغط�ة للنظام هي 

السقف احلديدي الذي يكبس عى املشكالت االجتامعية.

ويف حلظة ما خالل التس�عينيات سمحت السلطة بتنفيس املرجل 
قلي�اًل، فاندفعت االفكار الدينية اىل املجتمع بصيغتني مؤثرتني نتيجة 
الظروف اجلديدة: الس�لطة تسوق »االيامن الُسني« بوصفه بدياًل عن 
تراج�ع القبضة االمنية والعقيدة السياس�ية يف ظل انتش�ار »الصحوة 
االس�المية« باملنطق�ة، والعموم العراق�ي يدفع ب� »االيامن الش�يعي« 

كصيغة مناكفة ومعارضة للنظام واستحواذ عى املجتمع الفقري.

كال الصيغت�ني كانتا نمطًا ش�عبويًا ملواجهة هتش�م املجتمع. وعى 
الشاشة احلكومية الوحيدة كان ائمة السلطة يدينون االنتحار ويغذون 
املجتمع بفكرة املوت من اجل »الوطن املؤمن«. فيام كان ُينمي االمام 
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الش�يعي االب�رز آن�ذاك – حممد حممد ص�ادق الص�در – فكرة املوت 
من اجل احياء الرشيع�ة ولبس االكفان. هذان االعتقادان كانا غيمة 

عتيقة تسبح بسامء ملبدة بالغضب.

عقب هزيمة حرب اخلليج الثانية، اندفع العموم الش�يعي وجزءًا 
م�ن العم�وم الس�ني بانتفاضة ض�د الس�لطة. ولعل اب�رز االهازيج 
املعارض�ة يف )اذار/ م�ارس 1990(، كان�ت تع�رب ع�ن تلك الس�امء 
وع�ن ذلك الغضب: ]»إحن�ا الَغّيْمنا ُأْو ُنْمطِّر ن�ار إّعلْيه«/ أي نحن 
الذي�ن رصنا غي�اًم ُملبدًا يف الس�امء ونمطر نارًا عى الس�لطة[. بعدها 
ُقمعت االنتفاضة بعنف مهجي، وقبالة هزيمة السلطة باحلرب، ُهزم 

املجتمع بتطيري السلطة.

عى الشاشة الثانية )تلفزيون الشباب( املبتكرة لسلطة نجل الرئيس 
االكرب )ُعدي( التي اطلقها يف العام 1992، تصادم احلقالن، الرئيس 
يدفع باالس�لمة املتطرفة ونجل الرئيس يدفع ب�»االنفتاح املتطرف«، 
َر عى قدراته اجلنس�ية نتيج�ة حماولة اغتيال  وعق�ب اصابته بع�وق أثَّ
غامضة يف بخريف 1996، اشتغل )ُعدي( عى بث صيغة هجينة من 
االس�الم االنتحاري باجلمع بني )الطرق الصوفية والسلفية اجلهادية 
والش�يعية املأمتية(، وبات تلفزيونه اخلاص يبث مواًد شديدة التحفيز 
ع�ى الكراهي�ة وغاّص�ة بامل�وت املحت�وم. فيام ش�ن الرئي�س ونجله 
محالت تفتيش دامية عى مراكز املتعة اجلنس�ية واملرشوبات الروحية، 
بالتزام�ن مع برنامج حمموم لبناء اجلوامع واملس�اجد واس�تقدام أئمة 

متطرفني الدارة الوعي الديني االجتامعي.

ه�ذه املامرس�ات بالتأكي�د مهدت اىل غلبة االس�الم الس�يايس يف 
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العراق بعد العام 2003، وضخت دماًء متفائلة بتجربة حكم املهمش 
الدين�ي ملجتمع متع�دد القناعات اهلوياتية والس�لوكية، وبدالً من أن 
جُيرب املهمش التارخيي صيغ�ة حكم اكثر قبوالً باآلخر، اعتنق ذات 
الربنام�ج االلغائي لنظ�ام )البعث – صدام( بف�رض القيم االحادية 

بوصفها خالصة التحرر من االنتقام.

وعى مدى 15 عامًا )2003 – 2018( من الفش�ل يف ادارة الدولة 
والتجري�ب اخلاطئ عى احلقل العراقي املنفلش، كان املجتمع يتآكل 
ويفقد خواصه التارخيي�ة ويتحول اىل مجاعات هجينة حائرة مهمومة 
بصناعة دفاعات عنيفة للبقاء، فكان العنف هو االلة املتوافرة لتحطيم 
اخلص�وم ال�رشكاء. ويف جتربة ن�ادرة هتش�مت الطبق�ات االجتامعية 
وحّل�ت حمله�ا طبقات نفعي�ة انتهازي�ة طارئة، عززت طاق�ة التدمري 

الذايت.

بغ�داد، كل  املهرئ�ة عق�ب س�قوط  العراقي�ة  اخلام�ة  امتص�ت 
التش�وهات االجتامعية والسياسية التي افرزهتا التحوالت احلادة منذ 
تأس�يس الدولة العراقية )1921(، واع�ادت انتاجها بأفظع ما يمكن 
توصيفه من مهجية برشية وشعبوية، وبات التحكم باملجتمع يمر عرب 
رصاع اجلامعات واملصالح املتناقضة ومغذيات س�وء ادارة الس�لطة. 
اهنا تركيبة كارثية للتفوق الطائفي واملناطقي والعرقي. انتحار مجاعي 
للعق�د االجتامعي والرشاكة التارخيي�ة. من جمتمع الدولة الواحدة اىل 
مجاع�ات اهلوي�ات الفرعية الصدئ�ة وهي تنقب بامل�ايض الختطاف 

املستقبل.
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اجلماعة تق�شم الفرد
س�كب االحت�الل نارًا اغريقي�ة عى بيدر الق�ش العراقي، فرسى 
اجلحي�م يأكل البنى االجتامعية بوصفها صناع�ة دولة مركزية. وعرب 
س�نوات مري�رة كان البيت املح�يل يتداع�ى، وفك�رة االنتقام ترسي 
جنون�ًا مرعبًا بني املكونات العراقية، وعى مدى س�نوات التمرد عى 
النظ�ام اجلديد، وظفت كل التناقضات هلزيم�ة االخر، والعنف كان 
االله املقدس الذي يعبده التنافس عى الس�لطة، وكام يصفها توماس 

هوبز: »حرب اجلميع ضد اجلميع«.

مل يك�ن الفرد العراقي يوم�ًا فردانيًا، دائام وما ي�زال خيضع الرادة 
اجلامعة، ويتحرك عربها حليازة مصاحله، ما عدا س�نوات قليلة نادرة 
حني هّش�م نظ�ام )البعث – ص�دام( خصيصة اجلامعة/ العش�رية يف 
الس�بعينيات وجزءًا م�ن الثامنينيات لفرض س�لطته واداهت�ا القانون 
الص�ارم. لكن�ه تراجع جم�ددًا يف التس�عينيات واعاد انت�اج اجلامعة/ 
العشرية عرب اطواق الوالء والرباء، للتحكم بالفرد اجلائع والغاضب 

جراء سياساته.

الس�لطة كان�ت ومازال�ت وس�تظل يف الع�راق، س�لطة مجاعات 
وعش�ائر، تفتق�د عميقًا ل�روح بناء الدول�ة، وتعمل عى ه�دم الُبنى 
الدينامية لعزل العنف عن ادارة املجتمع. فحتى يف حلظة »االنس�جام 
الوطن�ي« عقب س�قوط املوص�ل )حزي�ران 2014 – مت�وز 2017(، 
اس�تدعت الس�لطة املتع�ددة ال�رؤوس، الش�عبوية االجتامعية حلامية 
نفس�ها، وألول م�رة ايض�ًا تس�تدعى مب�ارشة العاممة الديني�ة النقاذ 
مرشوع الدولة الناش�ئة. لكنها ليس�ت املرة االوىل باستدعاء كيانات 

مسلحة موازية.
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جّرب�ت الس�لطات احلاكم�ة والس�لطات املوازي�ة هل�ا ع�ى مدى 
عقود، حترير العنف االجتامعي عرب كيانات مسلحة موازية الستنقاذ 
الس�لطة واضع�اف الدول�ة املؤسس�اتية، فعق�ب انق�الب العس�كر 
يف الع�ام 1958، عم�ل الش�يوعيون حلفاء الس�لطة الش�كليون عى 
انش�اء مجاعات مس�لحة برزت خالل مترد عبد الوهاب الش�واف يف 
كركوك – املوصل )1959(، وَش�َكَل البعثيون عقب انقالب ش�باط 
1963 )احل�رس القوم�ي(، ويف العام 1970 ش�كل نظ�ام )البعث – 
صدام( ميليش�يا »اجليش الش�عبي«، ويف التس�عينيات ش�كل النظام 
ذاته ميليش�يات موازية )فدائيو صدام - 1994( - )جيش القدس - 
2000(، وعى املقسم املعارض، كانت االحزابات والكيانات تشكل 
مجاعاهتا املس�لحة والتي لعبت دورًا مريعًا بعد س�قوط سلطة صدام، 
ك�)فيل�ق ب�در - 1982( و)كتائ�ب الش�هيد الصدر( و)البيش�مركة 
كذراعني مسلحني حلزيب االحتاد الوطني والديمقراطي الكردستاين(، 
وبعد 2003 تش�كل »جيش املهدي«، ومن هذه التش�كيالت فّرخت 
ميليشيات متعددة الوالء واهلوية، استقرت اخريًا ب�»احلشد الشعبي«. 

والسلطة دائاًم تستوعب الفقراء بتشكيالت السالح.

فعالي�ة الفق�ر يف العراق مل تتوقف يومًا، وظل املاكنة النش�طة جدًا 
النتاج العنف االجتامعي، واملحفز املرعب لليأس اجلامعي، والدافع 
املخ�زي اىل االنتح�ار. لك�ن االن يف الع�راق باتت دواف�ع االنتحار 
مرتبك�ة ومتنوعة. ولعل اغ�رب دافع يتمثل بانس�داد االفق واليأس 

من حتقق التغيري.

س�ابقًا كانت مش�كالت الدول�ة ومغامراهتا االقتصادية الفاش�لة 
ه�ي الدافع االصيل. ام�ا االن وبعد عقود، بات اهني�ار قيم املجتمع 
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وانف�الش مقومات�ه وتراجع التجدي�د فيه هو الداف�ع الكارثي الذي 
يدفع باملنتحرين اىل هذا اخليار.

غرابة امل�شائر
اواخر كانون االول/ ديسمرب 2017، حاولت فتاة االنتحار غرقًا 
بالقف�ز من جرس وس�ط بغ�داد، مل تع�رف الدوافع الش�خصية. لكن 
تكمن الغرابة باحلالة الُكّلية التي عكستها قصة الفتاة وما كشفته عن 

عفن اجتامعي يضب عميقًا.

وفقًا ملحض الرشطة، ُانقذت الفتاة من قبل صّياٍد هاٍو ش�اب كان 
قريبًا بالصدفة من نقطة س�قوط الفتاة. اهتمت الفتاة فيام بعد الش�اب 
- وه�و عاطل ع�ن العمل - برسق�ة مقتنيات ذهبي�ة كانت بحوزهتا 
حني االنتحار، وبالتعمق، توصل املحققون اىل س�ائق سيارة االجرة 
ووجه�وا اليه تأنيبًا لتقاعس�ه عن انق�اذ الفتاة. برر الس�ائق انه معاق 
وبرج�ل واحدة فقدها بانفجار قبل س�نوات، ويعول نفس�ه وعائلته 

كسائق.

ت�ؤرش احلادث�ة عى العنارص املثالي�ة لدوافع االنتح�ار يف العراق: 
]العن�ف االجتامع�ي )الفت�اة(/ الفق�ر والبطالة )الش�اب الصّياد(/ 
خملفات العنف الس�يايس )الس�ائق املع�اق([ واالط�ار الرابط ملثلث 
االنتح�ار، يتمث�ل بغي�اب التنمي�ة واالس�تقرار االجتامع�ي وفش�ل 

الدولة/ السلطة خدماتيًا.

تنام�ت ح�وادث االنتح�ار عى نحو مضط�رد بعد الع�ام 2003، 
وبالطب�ع ف�أن م�ؤرشات القياس الَكّمي�ة غائبة، وحم�اوالت البحث 
النوع�ي يف الدوافع واالس�باب غائبة ايضًا، في�ام احلكومات املتعاقبة 
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من�ذ 2003 مل تضع برباجمها معاجلة ظاهرة االنتحار املتنامية، بل حتى 
مؤسساهتا تتعمد التغايض عن االعراف بذلك.

ويف احصائي�ة يتيمة، أرّشت دراس�ة فقرية اجراه�ا جملس النواب 
العراق�ي يف الع�ام 2014، ع�ى تصاع�د االرقام من مس�توى االحاد 
اىل املس�توى العرشي، مش�رية اىل اعداد املنتحرين املوثقة لدى جملس 
القضاء االعى بني )2003 – 2013( بلغ )1532 حالة( فيام احلاالت 
املوثقة لدى وزارة الداخلية لنفس الفرة بلغت )906 حاالت(، مبنية 

ان العام الذي قفز به االنتحار اىل مستوى خميف كان العام 2010.

وبالطبع فأن الدراس�ة النيابية ال حتمل الس�لطة اجلديدة مسؤولية 
الفش�ل. في�ام تتحامل ع�ى املنتحري�ن ل�»فقداهن�م ال�وازع الديني«، 
متناس�ية بأن احلكام اجلدد ينتم�ون اىل ذات املنطق الديني الذي حُيّرم 

االنتحار، لكنه ايضًا يربر للسلطة فعالياهتا اللصوصية.
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ويف دراس�ة كّمي�ة جديدة جم�اورة، اعدها جمموع�ة باحثني ضمن 
برنامج »الدراس�ة العراقية الوطنية عن االنتحار« بالتعاون مع وزارة 
الصحة، َتَقّصت قياس الظاهرة بني عامي )2015 – 2016(، استنادًا 
ع�ى تقاري�ر مراك�ز الرشطة التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة يف 13 حمافظة 
عراقية )باس�تثناء حمافظ�ات كردس�تان وحمافظتي نين�وى واالنبار(، 
اف�ادت بوقوع )290 حالة( يف الع�ام )2015( و)357 حالة( يف العام 
)2016( بتفصي�ل جن�دري )55,9 % ذك�ور( و)44,1 % إن�اث(، 
مش�رية ان نس�ب االنتحار االع�ى كانت ببغ�داد والب�رصة. لكن يف 

احصاءات اخرى تتصدر ذي قار ودياىل.

في�ام تفي�د االحص�اءات الرس�مية ملفوضي�ة حق�وق االنس�ان يف 
العراق، عن تسجيل )544 حالة( يف العام 2014، و)607 حاالت( يف 
العام 2015، بينها حاالت لغري العراقيني كانت لالجئات س�وريات 

يف إقليم كردستان.

االنتحار: ثقافة مقبولة
املنتح�رون بالغالب ينتمون اىل اوس�اط حمافظة دينية وعش�ائرية، 
واعامره�م اقل من 30 عامًا، لكن املؤرش االكثر فزعًا انتحار الُش�بان 
الصغ�ار من جي�ل الع�ام )2000( الذين ولدوا ضم�ن احلقبة االكثر 
ظالمي�ة يف العراق، وهوالء ضحية ثقافة مرتبكة ومزدوجة وهجينة، 
فه�م اجلي�ل الضائع، واخلزان البرشي العمالق دون اس�تثامر س�وى 
بدفعهم اىل العنف وجتنيدهم يف حروب اجلامعات املس�لحة سواء يف 
س�ورية او العراق. وعرب تتب�ع االخبار اليومية يف الع�ام 2017، كان 
اغل�ب املنتحرين من هذا اجليل، وكأن روح�ًا منطفئة جزعة احتلت 
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اجس�ادهم النحيل�ة وه�ي تش�نق او تغرق او حت�رق او يطل�ق عليها 
الرصاص.

تع�د م�ؤرشات الوالدة يف الع�راق هي االعى عامليًا بنس�بة 3,5 % 
س�نويًا بواقع مليون والدة، وازاء هذا االنفجار السكاين غري املسبوق، 
بظ�ل حتطم اخلدم�ات واس�ترشاء الفس�اد، وش�يوع الزبائني�ة احلزبية 
وتوظي�ف اخلرافة الدينية، فان االفق بات مقف�اًل امامهم، مع حتديات 
الطم�وح الش�خي باخل�الص م�ن االنف�اق العش�ائرية والش�عبوية 
والتقاليد القاسية وثقافة املوت و»االستشهاد« الذي يعاد انتاجه سنويًا 
ضمن طق�وس االحتف�ال اجلنائزي بعاش�وراء، ازاء االنفت�اح الثقايف 
غري املس�بوق الذي اسس�ه تنوع امليديا ووس�ائل التواصل االجتامعي، 
وبأبس�ط املقارن�ات فأن هذا اجليل جيد نفس�ه حمروم�ًا باملطلق من حق 
احلياة مع اهنيار التعليم وختلف الربية االرسية وتفككها. ولعل دراسة 
International Crisis Group: »القتال أو اهلرب: حمنة ويأس »جيل 

ال�� 2000« يف العراق«، واحدة من ابرز التقارير الدولية التي كش�فت 
املأساة العراقية.

وألن طرائق تفكري اجليل اجلديد الذي َكرُب دون رقيب بش�وارب 
ثخاٍن، باتت مغايرة جليل االباء الذي تتلمذوا يف جمتمع اكثر استقرارًا، 
بات�ت ثقاف�ة االنتحار اكثر مقبولي�ة، والطريق الس�هل للتخلص من 

مرارة الواقع وقسوته.

 ودون التفك�ري بعي�دًا يف الدوافع، لكن انس�داد االفق واالحباط 
املري�ع وع�دم اس�تثامر احليوية الش�ابة وتنمي�ة امله�ارات واملواهب، 
والش�عور الدائم بالنقص واس�تحالة حتقيق االمال، وسط املقارنات 
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الت�ي تعق�د بني الع�امل املدهش ال�ذي تس�وقه الشاش�ات اليهم وبني 
واقعهم املنكرس وهو يعيش�ون يف مدن يس�فها ال�راب وتأكلها املياه 
االس�نة وحتك�م قبضته�ا عليه�م العامئم والعش�ائر والضغ�ط املادي 
الرهيب مع نش�وء طبقات ث�راء رخيصة اس�تهالكية متخلفة، فضاًل 
عن عجز الدولة/ الس�لطة بمعاجلة الفساد واخلدمات وتصميم عامل 
قابل للحياة يف بلد يعج بالالفتات السود التي تنعى الشبان املنتحرين 
عم�دًا بذهاهبم اىل اجلبهات املفتوحة للخالص م�ن التفكري العدمي 

الذي ال يؤدي سوى اىل املوت نفسه.

م�ا زال�ت نس�بة الفقر عن�د مس�تويات خميف�ة: 22.5 يف املئة عى 
مس�توى الوطني ككل، وقد تزيد يف املحافظات الوس�طى واجلنوبية 
إثر توقف املوس�م الزراعي الش�توي 2018 بسبب ش�ح املياه وعودة 
املقاتل�ني م�ن اجلبهات ودخول خرجي�ني جدد لس�وق العمل. وهي 
تص�ل يف املحافظ�ات التي تأث�رت بعمليات »داع�ش« إىل 41.2 يف 
املئة.. مع بقاء العراق ضمن مستوى البلدان االكثر فسادًا، عند املرتبة 

166 عامليًا. فيام تبدو املؤرشات االقتصادية للعراق ضعيفة ومقلقة.

تتص�در حمافظ�ة ذي قار )جنوب العراق( نس�بة االنتحار االعى، 
في�ام معدل االنتحار الوطني يس�جل يوميًا ثالث حاالت انتحار عى 
االق�ل. ويف دي�اىل يرتف�ع املؤرش اىل ح�د خميف، حتى ان الس�لطات 
املحلي�ة اعادت فتح التحقيق العام املايض بع�دد من احلاالت للتأكد 
م�ن صحة دع�اوى االنتح�ار، فيام ش�كلت منظامت مب�ادرة خلفض 
مع�دالت االنتح�ار. انتح�ر 63 ش�خصًا يف دي�اىل يف الع�ام )2017( 
اغلبهم من النس�اء، واعترب جملس املحافظة ان اعداد املنتحرين فاقت 
الول مرة اعداد ضحايا العنف، وانه بات السبب الثالث يف املحافظة. 
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وخالل كانون الثاين/ يناير املايض احرق تسعة منتحرين انفسهم.

فيام يقول جملس القضاء االعى انه يف العام 2016، سّجلت بغداد 
38 حال�ة انتحار متصدرة مجي�ع املحافظات، تلتها كرب�الء ب�23، ثم 

ذي قار مسجلًة 22 حالة.

وتظل كردستان العراق، جزيرة غامضة ومعزولة، فثقافة االنتحار 
هناك اكثر ش�يوعًا من املدن العراقية االخرى، وفاقمتها ازمة احلصار 
االقتصادي الذي تفرضه سلطة بغداد عليها، لكن منذ سنوات طويلة 
كانت النساء تنتحر هناك بصمت اعراضًا عى االعراف االجتامعية. 
وتفاق�م الوضع س�وءًا بتزاي�د املنتحرات من املواطن�ات االيزيديات 

املسبيات عى ايدي التنظيم الدموي »داعش«.

وازاء هذا االرتفاع املس�بوق بمع�دالت االنتحار اال ان خدمات 
الرعاي�ة النفس�ية تكاد معدوم�ة. وطبقًا ل�وزارة التخطي�ط فان عدد 
س�كان الع�راق حتى منتصف الع�ام املايض بات يالم�س 40 مليون 
نس�مة. بين�ام ع�دد املش�ايف النفس�ية )وهي باالص�ل اماك�ن احتجاز 
مرىض عقلي�ني( يف عموم البالد، ثالثة فقط، أي ان كل 12,5 مليون 
عراقي هلم مستش�فى، قبالة 206 ستة اطباء نفسيني فقط، فيام تصنف 
منظمي اطباء بال حدود والصحة العاملية العراق ك�»موطن لالمراض 

النفسية«.

وغالب�ًا م�ا ُيصن�ف املجتم�ع الس�اذج يف الع�راق، املكتئب، 
واملنتحر بانه »مريض نفيس«، وداللة التوصيف معنية باالحتقار 
واالنتقاص واالس�تهزاء، وبس�بب تل�ك النظرة ايض�ًا ُيدفع اىل 
امل�وت. لك�ن ثمة س�بب مضاف ايض�ًا يتعل�ق بانتش�ار تعاطي 



145

الفصل الثالث

املخدرات الرديئ�ة ك�»crystal meth« ال�ذي يدفع متعاطيه اىل 
االنتحار بعد اش�هر قليلة، وغالبًا ما يكون املنتحرون من البرصة 
بينه�م جن�ود ورجال رشط�ة كثر، لقرهب�ا من املصدر االس�اس 

ايران.

ولالنتحار طرافته ايضًا، حني انقذ سم للفئران فاسد خملوط بمواد 
غري سامة لزيادة ربح التاجر املستوِرد، حياة فتاة حاولت االنتحار يف 
كربالء. وربام هي املرة الوحيدة، التي يكون فيها للفساد فضيلة انقاذ 

حياة مواطن يف العراق.
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القانون »اجلعفري«
َي�شوق ن�شاء العراق اىل ع�شر اجلواري

أح�اط املتش�ددون م�ن رج�ال الدي�ن الش�يعة، فك�رة إخض�اع 
»األح�وال الش�خصية« إىل »الرشيعة« بالعناية من�ذ أن صار هلم دور 
س�يايس يف الع�راق، وظّلت حماوالهت�م حثيثة لفرض أح�كام بدائية 
مقاب�ل هتش�يم قان�ون األح�وال الش�خصية التقدم�ي ال�ذي ُأق�رَّ يف 
الع�ام 1959، والعمل عى إلغائه مس�تقباًل بعد إفراغ حمتواه وتش�ويه 
نصوصه بسلسلة تعديالت يف مرحلة ما بعد 2003، سبقتها تعديالت 

»سياسية« قام هبا نظام صدام حسني عى مدى ثالثة عقود.

تنطل�ق الدع�وة اجلديدة م�ن كراهي�ة قديمة نمت م�ن القناعات 
ذاهتا التي انطلق منها رجال الدين الشيعة قبل ستة عقود، وحماولتهم 
»أس�لمة« املجتم�ع وإخضاع�ه لس�لطة بطريركي�ة، وتوزي�ع املصائر 
الش�خصية عى غرف جيلس فيها رجال دين ع�ى األرض �� كداللة 
عى التواضع �� فيام يامرسون دورًا هائاًل يف تسيري املجتمع باعتبارهم 
ُحراس�ًا ع�ى اإلي�امن ��� كدالل�ة ع�ى الكربي�اء ��� متحكم�ني وفق 
التفس�ريات الغامضة التي خُيرجوها من بطون كتب عفا عليها الزمن 
والتطور االجتامعي، كداللة عى التمسك بالرشيعة وعى احلاكمية.

�شرية م�شطربة
تع�ود اجل�ذور األوىل للموق�ف املتش�دد م�ن ترشي�ع أي قان�ون 
أحوال شخصية خيضع لضورات التطور املدين واملديني يف العراق، 
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وإخ�راج »األرسة« و»األف�راد« من األعراف واجته�اد رجال الدين 
والتأث�ريات االجتامعية الواقعة عليهم نظ�رًا للبيئة الذكورية القابضة 
عى مصائر النساء وامُلسرّية للمصالح اليومية طبقًا للصبغة العشائرية 
والقبلي�ة، والتحرر من نس�ق »املحاكم الرشعي�ة« العثامنية الذي ظل 
س�ائدًا إىل م�ا بعد تفكيك ه�ذه الدولة بنحو عقدي�ن ونّيف. الرفض 
الش�يعي لتحرير »املعامالت الش�خصية« من الفقه هو نتيجة خماوف 
فقدان السلطة الروحية عى »األتباع« واضمحالل املكانة االجتامعية 
– السياس�ية عند الس�لطات. لذا كان هذا الرف�ض موجهًا عى نحو 
دقيق إىل »احلاكمية« عى األحوال الشخصية، فيام الفئة األكثر تضرًا 
س�تكون بالضورة النساء اللوايت خيضعن هليمنة األعراف والرشوط 
الدينية القاس�ية التي جتعل خياراهتن الفردية حمط »حتكم« اجتهادات 
ح�راس الرشيعة، عرب الس�لطة املفوض�ة إليهم ديني�ًا وغري املعرض 
عليه�ا اجتامعيًا نتيجة الس�يادة الذكورية التي ختش�ى حتطيم صورهتا 

التقليدية يف املجتمعات الرشقية عمومًا.

1876، ح�ني  الع�ام  ب�دأت معرك�ة اإلخض�اع االجتامع�ي، يف 
اس�تكملت الس�لطات العثامني�ة م�ا يمك�ن اعتب�اره الئح�ة قانوني�ة 
رس�مية حديثة لتنظي�م التعامالت اليومية املتعلق�ة بالتجارة والعقود 
والعقوب�ات، عرف�ت ب�»جملة األح�كام الرشعي�ة« وكتبت عى مدى 
س�تة عقود واعتمدت فقه املذهب احلنفي، ورست أحكامها يف املدن 
العراقية، مع إغفال متعمد لتنظيم األحوال الشخصية. لكن اإلشارة 
»الثورية« للوثيقة كان باعرافها بضورة قانون »مدين« ينظم العالقة 
بني األفراد: »... واحلاصل أن اإلنس�ان من حيث أنه مدين بالطبع ال 
يمك�ن أن يعيش ع�ى وجه االنفراد كس�ائر احليوانات ب�ل حيتاج إىل 
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التعاون والتشارك ببسط بساط املدنية«.

ظلت األحوال الشخصية أيضًا عائدة إىل »حاكمية« رجال الدين 
س�واء كانوا مس�لمني أو غري مس�لمني. الصدام األول وقع حني أقّر 
قان�ون »العائل�ة العث�امين« يف العام 1917، الذي رفض�ه رجال الدين 
الش�يعة، ما جع�ل عامة الش�يعة يعرضون ع�ن تقدي�م قضاياهم إىل 
القضاة الرس�ميني فيام خيص »الدعاوى الش�خصية«، ونقل عن أحد 
قضاة كربالء وقتذاك أنه »مكث يف منصبه تس�عة أعوام مل يرَّ فيها وال 

دعوى واحدة«.

فاحلاكمية الشيعية اعتربت حتييدها بام خيص »األحوال الشخصية« 
كاعتداء مبارش عى س�لطتها، عى الرغم من أن املوقف الش�يعي كان 
مؤي�دًا لدس�تور االحت�اد والرق�ي 1908 الذي نص ع�ى التحرر من 
»الرشيع�ة« يف حك�م الدولة، وال�ذي رفضه رجال الدين الُس�نة. إال 
أن قانون العائلة العثامين املنبثق من ذاك الدستور قوبل برفض شيعي 
وموافقة ُسنية. ومن املفارقة أن قانون العائلة العثامين ما زال مطبقًا يف 
املدن الفلس�طينية املحتلة عام 1948 و1967 والواقعة حتت السيطرة 
اإلرسائيلية اآلن، بضمنها كل الترشيعات اخلاصة باملجالس الروحية 
اليهودية واملسيحية وغريها من الطوائف والديانات دون أي تعديل. 

فيام حيتكم القانون اللبناين يف بعض نصوصه إىل ذاك القانون.

حماكم ل�شمان الوالء
عقب تأسيس الدولة العراقية احلديثة يف العام 1921، ولضورات 
سياس�ية بحتة، ولتقريب العالقة بني الطائفة الشيعية والبالط امللكي 
الُس�ني نتيجة املخاوف الوطنية من انقسام هيدد العرش العراقي غري 
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املس�تقر، طرح أبرز كتبة الدس�تور العراقي امللكي، ناجي السويدي، 
بوصف�ه وزي�رًا للعدلية آنذاك، قانون املحاكم الرشعية املتأس�س عى 
القان�ون الوقت�ي للمرافعات الرشعي�ة امُلقر يف الع�ام 1921، والذي 
عززته املادة 77 من القانون األس�ايس العراقي عام 1925 )الدس�تور 
امللكي(. فجاءت تلك اخلطوات إرضاًء للموقف الشيعي املتزمت من 
إدارة األحوال الشخصية، والذي ُقّسم بموجبه »االحتكام الرشعي« 
عى أس�اس حماكم رشعي�ة »جعفرية« و»ُس�نية«، واألخ�رية التزمت 
بقان�ون العائلة العثامين، وترأس املحاكم اجلعفرية العامل الش�يعي هبة 
الدي�ن الشهرس�تاين. ُيقّر موظف�ني بريطانيني رفيعي املس�توى، ومها 
إدج�ار بوهن�ام كارت�ر )قايض رفي�ع( ونيجل ديفيدس�ون الس�كرتري 
القانوين للمفوض الس�امي الربيطاين بأن احلكوم�ة الربيطانية كانت 
وراء من�ح »األحوال الش�خصية« إىل رجال الدين الش�يعة ل�»ضامن 
دعمهم للنظام ولنا«، عى الرغم من اعراض االنتلجينس�يا احلضية 
املمثل�ة بالنخب�ة العراقية املدنية والعس�كرية التي خدم�ت يف الدولة 
العثامني�ة، وص�ارت في�ام بع�د النخبة احلكومي�ة من روؤس�اء وزارة 
ووزراء ون�واب وق�ادة عس�كريني، العتقادها بأن الع�راق حيتاج إىل 

مون. »قانون مدين« وليس الجتهادات رشعية يتحكم هبا معمَّ

لكن الود الش�يعي – امللكي مل يس�تمر طوياًل، واصطدم الطرفان 
يف العامني 1933 و1945 نتيجة رغبة حكومات العرش بإجياد قانون 
أح�وال ش�خصية موح�د، لينتهي الص�دام بإلغاء الترشي�ع بموجب 
قان�ون ذيل قانون أص�ول املرافعات املدنية والتجارية رقم 88 لس�نة 

1956، وذيل قانون رقم 40 لسنة 1963.

مّث�ل املجتهدون الش�يعة الصخ�رة العنيدة إزاء ط�رح أي تعديل 
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لقوان�ني األح�وال الش�خصية، عى الرغ�م من حتفظاهت�م عى قانون 
املحاك�م الرشعي�ة الذي منحه�م حيزًا كب�ريًا إلدارة ش�ؤون الطائفة 
اجتامعي�ًا، إال أن رغبته�م الدائم�ة كانت تتمثل بفص�ل كل ما يتعلق 
ب�»الف�رد الش�يعي« اجتامعي�ًا وماليًا ع�ن الدولة، وإخضاعه لس�لطة 
رج�ال الدي�ن وحده�م، تعزيزًا ملكان�ة الطائف�ة، وخش�ية من صهر 
»املجتمع الشيعي« ب�»جمتمع الدولة« التي تتعاطى سياسيًا عى أساس 
ال�والء للمواطنة املتمثلة آنذاك بالعرش واململكة، مع بروز التيارات 

القومية اجلارفة واملاركسية التي حظيت برحيب بعض األوساط.

طرح�ت احلكوم�ة األوىل للقومي رش�يد عايل الكي�الين يف العام 
1933، مس�ودة مرشوع لتوحيد قوانني األحوال الش�خصية السارية 

يف اململك�ة العراقي�ة، بوصفه�ا أب�رز متث�الت »االنقس�ام االجتامعي 
الوطن�ي العراق�ي«، كأحد مش�اريع ح�زب اإلخاء الوطني ملؤسس�ه 
ياسني اهلاش�مي، وشكل الكيالين جلنة تدوين قانوين إلعداد مسودة 
القانون، لكن املس�عى تعثر نتيجة اخفاق احلكومة سياس�يًا وحلها يف 
أواخر العام نفسه، فضاًل عن ضغوطات نجفية.. ليعاد إحياء الفكرة 
جم�ددًا يف العام 1945من حكومة محدي الباجه جي والتي اس�تمرت 
عامني وس�ميت ب�»حكوم�ة القوانني«، حني ش�كلت جلنة من أربعة 
قانوني�ني لوضع »الئحة قانون األحوال الش�خصية«، وأنجزت هذا 
امل�رشوع. لكن�ه ظل حبي�س أدراج تلك احلكوم�ة نتيجة االعراض 
الش�يعي القوي الذي أطلقه آية اهلل حمس�ن احلكيم، بدعم من مرجع 
الطائفة األعى حممد حس�ني آل كاش�ف الغطاء. وكشف احلكيم عن 
موقفه الرافض لقانون 1945 يف رسالة إىل حكومة انقالب البعث يف 
ش�باط 1963، جمددًا املطالبة بإلغ�اء قانون 1959 الذي أقرته حكومة 
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عب�د الكري�م قاس�م، بأن�ه – أي احلكي�م – رأى أن القانونني »خالفا 
ال�رشع« وأن�ه يف »العهد امللكي أرس�ل أح�د أوالده إىل جملس األمة 
حل�ث النواب عى ع�دم إقرار القان�ون، فانصاع الن�واب واضطرت 

احلكومة إىل إحالته عى جلنة خمتصة لدراسته وإعادة النظر فيه«. 

ّظل العمامة
ش�ّكَل آية اهلل حمس�ن احلكيم ج�دار املعارضة الصل�د ألية حماولة 
حتديث لواقع األحوال الش�خصية يف الع�راق، وظل عى مدار عقود 
يق�ود التحريض املبارش ضد املس�اعي احلكومي�ة للتحديث، ووصل 
ب�ه األم�ر إىل جع�ل عبد الكري�م قاس�م »فاس�قًا« واعتب�ار حكومته 
»خمالف�ة لل�رشع«، ليختتم رصاع�ه مع التقدمي�ة العراقي�ة ب�»تكفري« 
احلزب الش�يوعي العراقي واعتبار أعضاءه الذين بغالبهم من الشيعة 
»كف�ارًا« يف العام 1959، مربرًا مواقفه املتطرفة تلك لرفض احلكومة 
اجلمهوري�ة إلغاء قانونني ينصفان األفراد العراقيني من االس�تغالل، 

ومها قانون األحوال الشخصية، وقانون اإلصالح الزراعي.

حترير املرأة، كان سبب الصدام األول بني قاسم واحلكيم، ومعاداة 
احلكم اجلمهوري ل�»احلجاب« بنى حاجزًا بني الرجلني، ما انسحب 
ليك�ون حاج�زًا ب�ني الس�لطتني. وبحس�ب أول مت�رصف مجهوري 
)حمافظ( لكربالء والنجف، فؤاد عارف، فإن حكومة الثورة رفضت 
منح ترخيص لطباعة كراس ديني نجفي بعنوان »العفاف بني السلب 
واإلجياب« بوصفه حي�وي عى »أفكاٍر رجعية«، فتفجرت األزمة بني 
الرجل�ني، فضاًل عن ازدياد النش�اط النس�وي يف التظاه�رات املؤيدة 
للث�ورة ذات الصبغة اليس�ارية التي قادهتا نس�اء س�افرات يف كربالء 
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والنجف، ما جعل رجال الدين الشيعة جيمعون أنصارهم عى مرتني 
متتاليتني بإرشاف احلكيم واخلروج بتظاهرات مناوئة.

كان االعراض الش�يعي املب�ارش عى قانون األحوال الش�خصية 
ال�ذي ينظ�م ال�زواج والط�الق واإلرث، وحي�دد تع�دد الزوجات، 
ويش�رط تزويج النس�اء بعم�ر يراوح ح�ده االدن�ى 16 – 18 عامًا 
منسجاًم مع الفقه السني وال سيام احلنفي منه، فيام الفقه الشيعي جيعل 
س�ن التاس�عة س�قفًا للتزويج الفعيل، وما دون ذلك، س�ٌن يصح فيه 
كتابة عقد ل�»املداعبة اجلس�دية« دون »دخ�ول رشعي«. وأثبت كبار 
الفقهاء الشيعة يف فتاواهم هذا »التصور االجتهادي« كاملراجع حممد 
كاظم اليزدي، وأيب احلس�ن املوس�وي األصفهاين، وحمس�ن احلكيم، 
واخلميني، وأيب القاسم اخلوئي، والسيستاين الذي رفع أحكام زواج 
الرضيعة من فتاواه، فيام رفضها آية اهلل حممد حسني فضل اهلل وآية اهلل 

حممد باقر الصدر.

وحتقيقًا للثورية يف القانون اجلديد، بات اإلرث يوزع مناصفة بني 
امل�رأة والرج�ل، لكن هذه املادة ُعدلت عقب انقالب ش�باط/فرباير 
1963، جلعله�ا مطابقة ل�»احلكم الرشع�ي«، إال أن تعديل القانون مل 

يلغ من معاداة احلكيم والنخبة النجفية له.

ويمك�ن أن نرج�ع ه�ذا التزم�ت الفقهي لكب�ار الش�يعة إزاء أي 
قان�ون منصف للم�رأة ومدنية األحوال الش�خصية، إىل رؤية املرجع 
الش�يعي األعى حممد حسني آل كاشف الغطاء، بشأن املجلة العثامنية 
الت�ي قيدت القض�اء بالقضاة املعينني من قبل الس�لطة ب�أن »القضاء 
واحلاكمي�ة عن�د اإلمامي�ة منص�ب إهلي ال دخ�ل له بالس�لطان، وال 
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بغريه، ينصبه العدل وجامعية الرشائط، ويعزله زوال بعض الصفات 
الركنية من العقل والعدالة واالجتهاد، فال يتقيد بزمان وال مكان«.

العودة اإىل اجلذ�ر
ح�ني قبض صدام حس�ني عى الس�لطة وحتى قبل إعالنه رئيس�ًا 
مطلقًا للعراق، قامت السلطة بسلسلة تعديالت عى قانون األحوال 
الش�خصية ال�ذي وضعته اجلمهوري�ة األوىل. وعى م�دى 30 عامًا، 
أدخل�ت أكث�ر م�ن 10 تعدي�الت ع�ى القان�ون ع�ى األق�ل، كانت 
تس�تهدف حرمان املعارضني من حقوقه�م الزوجية واإلرثية، فضاًل 
عن الظواهر التي أفرزهتا احلرب الطويلة مع إيران، الس�يام مع زيادة 
ع�دد األرسى واملفقودي�ن، وبعضها منح النس�اء حرك�ة أكرب داخل 
املجتم�ع. لكن تعديالت أخرى رست يف التس�عينيات واجتهت نحو 
»األس�لمة« بعد أن أطل�ق رأس النظام »محلة إيامني�ة« لرقيع العالقة 
املنهارة بني السلطة واملجتمع العراقي، والسيام الغالبية الشيعية، عى 
الرغ�م من أن ذاك الرقي�ع الديني أخذ منحى متطرف�ًا، أفرز ظواهر 
ع�ادت باملجتمع إىل حقبة ما قبل الدولة احلديثة، مع الدعوة إىل تبني 
»الدي�ن« كمنهج حيايت يومي، والرغيب ب�»احلجاب« وإطالق محى 
التناف�س الش�يعي – الُس�ني ع�ى أهلي�ة الرشيعة حلك�م املجتمع، يف 

حماولة من السلطة للحفاظ عى نفسها.

حلظة س�قوط نظام قابض وش�مويل، كان ثمة فورة عنف جمتمعي 
آخ�ذة بالتصاع�د عى نحو مقل�ق ومثري يف عموم الب�الد، ويف جنوبه 
)الب�رصة( حتدي�دًا، م�ع بروز حم�اوالت ف�رض »األس�لمة« بنمطها 
»الش�يعي«، مستثِمرة قبول غالبية الُس�كان املتأثرين بالعاطفة الدينية 
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كتعب�ري ع�ن حال�ة »الكب�ت التارخيية« من�ذ أن ب�رز تي�ار التدين بعد 
ح�رب اخلليج الثانية )غزو الكويت(، وكأن األمر نوع من التعويض 
القه�ري ملع�اداة أفكار وممارس�ات النظام الس�ابق.. لكن�ه كان نوعًا 
من التخب�ط الديني املريع املمزوج بالعاطفة الس�طحية لتربير الدفاع 
ع�ن الذات املقموعة، وطريقة لالنتقام من »العلامنية« التي انتعش�ت 
منذ بداية تش�كل الع�راق الربيطاين احلديث يف الع�ام 1921.. كانت 
احللق�ة األضعف لفرض النمط اجلديد م�ن األفكار هو التعدي عى 
حرية النس�اء املكتس�بة عرب نضال طويل، وعرب سياسات إجيابية منذ 
صدور قانون 1959. فكانت النكبة املؤملة يف حماولة الرئيس الدوري 
ملجل�س احلكم عب�د العزيز احلكيم )نجل املعارض املتش�دد للقانون 
آية اهلل حمس�ن احلكيم( إصدار القرار 137، الذي َمّثَل ردة رجعية إىل 
ممارس�ات يتحكم هبا رجال دين ويفرضون تفسرياهتم عى املجتمع، 
ويع�ودون به إىل ما قبل التنظيم املدين�ي للدولة احلديثة. وعى الرغم 
م�ن إلغاء هذا القرار فيام بعد بتصوي�ت غالبية أعضاء جملس احلكم، 
إال أن فك�رة إخض�اع األحوال الش�خصية التي أحاطها املتش�ددون 
الش�يعة بالعناي�ة ظل�ت مطروح�ة، ونجح�وا بفرضه�ا )وإْن بتقنني 
لالس�لمة االجباري�ة( بوضع م�ادة دس�تورية جتعل احت�كام األفراد 
يف ش�ؤوهنم الش�خصية وفقًا للامدة 41 من الدس�تور العراقي الدائم 
امُلقّر يف 2005 بأن »العراقيني أحراٌر يف االلتزام بأحواهلم الش�خصية، 
حسب دياناهتم أو مذاهبهم أو معتقداهتم أو اختياراهتم، وينظم ذلك 
بقانون«. وهذه الصياغة جاءت من طرف السفري األمريكي يف بغداد 
حينها )2005( إلرضاء املتش�ددين الشيعة الساعني إىل إلغاء القانون 

ذاته.
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واج�ه القرار موجة اعراضات واس�عة، ورأت عدد من النائبات 
العراقي�ات أن تلك املادة »تفتح الباب لفتاوى عش�وائية يف مقدرات 
ومصائر األرس مما يؤدي إىل تفككها وترشذمها، باإلضافة إىل ترسيخ 
الطائفية والتف�كك األرسي يف املجتمع العراقي«. ومع وصم رجال 
الدي�ن بوصم�ة املناهضني للم�رأة، كان أيض�ًا ثمة جه�د يف املقابل، 
لوصم الناش�طني يف جمال حقوق املرأة باملناهضني لإلسالم وبكوهنم 
ال يمثلون جممل املجتمع العراقي. وكثريًا ما جرى تصوير الناش�طني 
كمنفصل�ني عن الوقائ�ع يف العراق. وهو ما ُترج�م الحقًا يف البرصة 
هبج�امت مريع�ة ضد النس�اء بحج�ة خمالفته�ن الرشيع�ة واألعراف 

االجتامعية، السيام بني عامي 2005 و2008.

وطبق�ًا لس�جالت الرشطة وإحص�اءات مجعتها عى م�دى ثالثة 
أع�وام )2005 – 2008(، ف�إن ع�دد النس�اء املقت�والت يف الب�رصة 
بحج�ة »خمالف�ة الرشيع�ة«، بلغ 85 ضحي�ة يف الع�ام 2005، وارتفع 
العدد يف العام 2006 إىل 96 ضحية، فيام ش�هد العام 2007 أكرب محلة 
قتل منظمة، بلغ عدد ضحاياها 133 ضحية، لينخفض بعدها معدل 
القت�ل إىل أق�ل من 50 قتيلة يف العام 2008 إثر محلة عس�كرية ش�نتها 

احلكومة ضد امليليشيات املتطرفة.

وع�ى الرغ�م م�ن اإلن�كار احلكوم�ي املح�يل حينه�ا، واالدعاء 
ب�أن ح�االت القتل »فردية« وال متث�ل منهجًا منظاًم ضد النس�اء، عى 
الرغ�م من أن معظم النس�اء قتلن عى الش�بهة فق�ط وبدافع »جرائم 
غس�ل الع�ار«، أو انتقامًا من فتيات رفض�ن إقامة عالقات مع رجال 
امليليش�يات بس�بب الفارق الطبقي واالجتامعي، إال أن تش�ابه طرق 
القت�ل املرّوع�ة وتطابقها أرّشت عى أن جه�ات القتل واحدة، وهي 
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تنوع�ت ب�ني التعذيب اجلس�دي الوحيش بآالت ح�ادة، وإطالقات 
نارية يف اجلس�م، وبقر البطن، وسمل األعني، والتعذيب حتى املوت 

باملثقاب الكهربائي.

القانون اجلعفري

2013، فاج�أ وزي�ر »الع�دل« حس�ن  بمنتص�ف مت�وز/ يولي�و 
الش�مري األوس�اط باإلع�الن ع�ن م�رشوع قانونني مرتبط�ني معًا، 
ومه�ا »قانون القضاء الرشعي اجلعف�ري العراقي« و»قانون األحوال 
الش�خصية اجلعفرية«، وتقديمه�ام إىل احلكومة التي بدورها إحالتهام 
إىل جملس الن�واب. لكن عاصفة اعراضات م�ن مراكز الثقل املدنية 
يف املحافظ�ات اجلنوبية وبغداد، فضاًل عن االعراض النيايب الُس�ني 
والنس�وي، ش�كلت حائط صد لعرقلة ترشيع القانونني، اللذان مّثال 
س�ابقة خطرية يف ترس�يخ االنقس�ام الطائف�ي يف البالد، الس�يام وأن 
وزارة الع�دل مل تق�م بالوقت نفس�ه بوضع مس�ودات قوانني موازية 
للطائف�ة الُس�نية أو بقي�ة األدي�ان األخرى لتربي�ر متييز الش�يعة دون 
غريه�م بقانون، ما رس�خ االعتقاد بأن حركة الش�مري يقف وراءها 
ح�زب الفصيلة اإلس�المي وزعيمه الروحي آي�ة اهلل حممد اليعقويب، 
متهي�دًا للف�وز يف االنتخاب�ات التي أجري�ت يف الع�ام 2014، بعد أن 
خرس احلزب ثقله الس�يايس ومقاعده يف جمال�س املحافظات وجملس 
الن�واب. فكان�ت مغامرة سياس�ية »طائفية« قد ت�ودي بوحدة البالد 

املهددة، حليازة عدد من املقاعد واالمتيازات السياسية.

معاداة قانون األحوال الش�خصية العراقي انتقلت من آل احلكيم 



157

الفصل الثالث

إىل ح�زب اليعق�ويب حت�ت اإلط�ار نفس�ه: حتقي�ق اهليمنة السياس�ية 
واالجتامعي�ة ع�ى الش�يعة العراقي�ني، ون�زع الصف�ة املدني�ة للدولة 
العراقي�ة وإعادهتا إىل حقب�ة الغرف الصغرية يف الق�رى التي يتحكم 
عربها رجال الدين باملصائر، دون مراعاة خماطر االنقسام االجتامعي 
يف ظل ف�ورة من دعوات التقس�يم »الطوائفي�ة« و»املناطقية«. إال أن 
خماط�ر عودة ط�رح »القانون اجلعف�ري« متاحة مع تلميح�ات نيابية 
بإعادة طرحه جمددًا ب�»مسّمى« آخر قد يغطي عى احلساسية الطائفية 
للتس�مية مع بقاء املحتوى باخلطورة ذاهتا، والس�يام مع وجود دعوة 
أثارت س�خرية وانتقاد العراقيني للنائبة الس�ابقة مجيلة العبيدي التي 
طالبت بس�ن قانون يش�جع عى الزواج بأكثر من ام�رأة للقضاء عى 

العنوسة.
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االغتيال �االختطاف يف العراق:
حقل التحري�ش املت�شع

ال توج�د إحصائي�ة دقيقة لالغتي�االت واالختط�اف يف العراق. 
فالس�لطات الرس�مية ال تكرث كثريًا بأرش�فة االخبار الس�يئة التي 
حت�دث يوميًا، أم�ا الصحافة فال تعري أمهية أيض�ًا ملثل هذه احلوادث، 
وغالب�ًا تتعامل معها إذا م�ا هّز اغتيال او اختطاف ال�رأي العام بنقل 
الرواية الرس�مية »اضطرارًا« ومن ثم تقمص رواية »جديدة« يضعها 
املمول املدعوم من جهة سياس�ية أو ميليشيا مسلحة، ويكون تسويق 
ه�ذه »القصة« عرب وس�ائل التواص�ل االجتامعي الت�ي تعمل كامكنة 
نشطٍة لتسطيح أي حدث ومن ثم ابتالعه يف خضم »قصص جديدة« 
تش�بع الرغبات الفضولية وتثري زوابع من الع�راك الطائفي، وصوالً 

إىل التحريض الذي قد تكون نتيجته القتل او االختطاف.

بازار اجلرمية

وألن بالد ما بني النهرين اللذان جيفان عى مهٍل دون اكراٍث أيضًا، 
»ب�ازار« جريمة مفت�وح، تتطور فيه مهارات القتل والتربير وتنش�يط 
اخلالي�ا الدموية، فإن الس�لطات هي أيضًا انعكاس بش�ع للش�عبوية 
والطائفي�ة الت�ي أطاح�ت بالعراقيني يف خ�رم املوت املتس�ع، وتفتقر 
لالح�راف الذي حُيت�م قراءة ظواهر اإلره�اب والعنف االجتامعي، 
ومس�بباهتا عرب احلصيل�ة الرقمية الت�ي تنتجها تلك األع�امل، فحتى 
اللحظ�ة وبعد ميض 14 عامًا من س�قوط نظام ع�رب احتالل واإلتيان 



159

الفصل الثالث

بآخر »جديد« أنتج خطاب�ات أزهقت الوطنية العراقية بعد أن حوهلا 
النظ�ام »القدي�م« اىل جثة متحلل�ة أفرزت أمراض النظ�ام اجلديد. مل 
تس�تطع احلكوم�ات املتعاقب�ة ووزاراهت�ا من وض�ع برنامج أرش�فة 

رسمي يضمن إتاحة إحصائيات موثوقة للرأي العام.

ولوال احلصيلة الرقمية الش�هرية التي تصدرها بعثة االمم املتحدة 
يف الع�راق )يونام�ي( ألع�داد الضحايا يف املدن العراقي�ة، إضافة اىل 
موق�ع iraq body count ال�ذي حي�ي وُيصن�ف وحي�دد هوي�ات 
الضحاي�ا العراقي�ني، مل�ا كان م�ن املمكن العث�ور عى أرق�ام موثوقة 
لظاهرة العنف املبارش يف العراق. ويف خطوة تدل عى عدم اإلكراث 
والغ�رق بالفش�ل، احتج�ت احلكوم�ة العراقي�ة عى ن�رش )يونامي( 
لالحصاءات الشهرية بعد أن أوردت البعثة أعداد العسكريني القتى 
يف عملية استعادة املوصل ضمن حصيلة ضحايا العنف لشهر كانون 
االول 2016. ه�ذه املحاولة متثل واحدة من أعامل التضييق عى نرش 
إحص�اءات موثوقة، وتش�ري إىل العقلية املرعوب�ة من فضح تداعيات 
الفش�ل األمن�ي يف البالد م�ع تزايد خماطر العس�كرة والس�الح حتت 

مسميات خمتلفة.

لكن بموازاة ضحايا العنف املبارش لألعامل اإلرهابية واحلمالت 
العس�كرية، ومح�الت االغتي�ال والقت�ل املنظمة، ت�ربز ظاهرة موت 
جديدة تتمثل بحاالت االنتحار املتزايدة يف املدن العراقية التي تتمتع 
باس�تقرار نسبي )جنوب العراق(، لكنها تظل أيضًا أرقامًا غري موثقة 
رسميًا، لكن بعض التقارير املحلية والدولية تكشف أن حمافظتي ذي 
ق�ار )جنوب( ودياىل )ش�امل رشق( تس�جل أعى نس�ب انتحار منذ 

أعوام.
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نظام جديد بر�شم االغتيال
ترسد رواي�ة »قتلة« للروائ�ي العراقي ضياء اخلال�دي ملحة مثالية 
عن عامل مافيات االغتيال يف العراق. ورغم أن الكاتب مل يس�تطع أن 
ُيش�ري إىل اجلامعات احلقيقية التي مت�ارس القتل املمنهج عرب االغتيال 
وعّومت االهتام، لكنها تظل إش�ارة اجتامعية يتيمة يف كشف الظاهرة 
املتنامية، التي بدأت مع اهنيار الس�لطة القابضة يف التاس�ع من نيسان 

.2003

يف العارش من نيس�ان 2003، كانت آلة قتل عش�وائية جتتاح البالد 
لتصفي�ة أنص�ار نظام صدام حس�ني، ريث�ام حتولت إىل ماكن�ة منظمة 
تصط�اد بعثيني ورجال أمن وضباط عس�كريني وطيارين وش�ملت 
مثقف�ني وفنانني وحتى املعارضني للنظام امُلطاح ب�ه الذين انتقلوا إىل 
خان�ة معارض�ة النظام اجلدي�د. كانت أوىل جرائم االغتي�ال املدوية، 
قت�ل عبد املجي�د اخلوئي نج�ل مرجع الطائف�ة الش�يعية األعى »أبو 
القاس�م اخلوئ�ي« يف بطن الصح�ن احليدري. كان اغتياالً بش�عًا عرّبَ 
عن صورة العراق املقبل مع انفالت رغبات الس�يطرة عى الس�لطة. 
ويف 29 آب م�ن العام نفس�ه، اغتيل رئيس م�ا كان ُيعرف ب�«املجلس 
االعى للثورة االسالمية يف العراق«، حممد باقر احلكيم بتفجري عنيف 
عند أحد ابواب الصحن احليدري نفس�ه ال�ذي اغتيل عنده اخلوئي، 
ويف 25 ايل�ول م�ن الع�ام نفس�ه أيض�ًا اغتيلت عضو جمل�س احلكم 
عقيلة اهلاشمي حني فتحت جمموعة جمهولة النار عليها أمام منزهلا يف 
الكرخ بوصفها »علامنية س�افرة«، فيام اغتيل الرئيس الدوري ملجلس 
احلك�م عز الدين س�ليم يف 17 ايار/ماي�و 2003 بانفجار ضخم عند 
إحدى بوابات املنطقة اخلضاء، وضاعت قتلته بني القبائل السياسية 
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واملسلحة يف البالد.

كانت تلك أوىل االغتياالت السياسية. لكنها كانت بوابة اإلغتيال 
بدوافعه املتباينة طيلة 14 عامًا. املدن اجلنوبية وبغداد كانت ومازالت 
حقاًل نش�يطًا للتصفية اجلسدية واالختطاف، وأية حماولة حلرص تلك 
العملي�ات ربام س�يحتاج إىل س�نوات م�ن البحث والتق�ي التي قد 
تودي بحياة من يتطوع ملثل هذه املهمة القاتلة. فيام تظل اإلش�ارة اىل 

القتلة احلقيقيني ومشغليهم رضبًا من جمازفة دامية.

... ��شيلة لقمع االحتجاج
خ�الل الس�نوات الث�امن حلك�م ن�وري املالك�ي املدع�وم إيرانيًا، 
وفشله يف حتقيق السقف األدنى من اخلدمات واألمن، وبروز ظاهرة 
اإلحتجاج الس�يايس واالجتامع�ي يف املدن العراقية املختلفة، س�واء 
كانت عى املقس�م الش�يعي أو الُس�ني، فإن الظاهرة املقابلة هلا متثلت 
باس�تخدام العنف املف�رط بالتعامل مع تل�ك االحتجاجات من قبل 
سلطة املالكي وترهيب اخلصوم، واإلقدام عى اختطافهم وتصفيتهم 
أو مالحقتهم قانونيًا، ما أفرز واقعًا ش�بيهًا بالعنف الذي اس�تخدمته 

السلطة البعثية.

يف 25 ش�باط 2011، تظاه�ر مئ�ات آالف يف م�دن عراقية خمتلفة 
والس�يام العاصمة بغ�داد احتجاجًا عى الفش�ل الس�يايس واخلدمي 
واألمني والتفرد بالسلطة من قبل املالكي، وقمعت تلك التظاهرات 
التي بدأت يف املحافظات الش�يعية بقوة، في�ام فّضت التظاهرة األبرز 
بساحة التحرير ببغداد بعنف مفرط، ولوحق النشطاء فيها، واعتقلوا 
ألي�ام يف مراك�ز احتج�از رسي�ة واخ�رى غ�ري رس�مية، فكان أش�به 



162

العراق ما بعد »داعش« )2014 - 2018( أزمات االفراط بالتفاؤل

باالختطاف وممارسة تعذيب وترهيب ضدهم.

كان الضحي�ة األب�رز لتلك احلركة االجتامعية العفوية ضد فس�اد 
الس�لطة، املرسحي واإلعالمي ه�ادي املهدي ال�ذي اغتيل يف منزله 
بالكرادة وس�ط بغداد يف الثامن من أيلول/ س�بتمرب 2011، ويف 23 
أيل�ول 2015 اختطف املتظاهر جالل الش�حامين يف منطق�ة الوزيرية 
ببغ�داد والذي مل يطلق رساحه حتى اللحظة، وس�ط تكهنات بأنه قد 

قتل عى يد اجلهة اخلاطفة »املجهولة«.

غالبًا ما يش�ار رس�ميًا إىل اجلهات اخلاطفة أو التي تقوم بعمليات 
االغتيال ب� »املجهولة« يف الروايات الرسمية احلكومية، فيام تتحاشى 
املنظامت احلقوقية واملدنية يف بيانات االس�تنكار تسمية تلك اجلهات 
املعلوم�ة بحك�م اإلتص�االت التي جُترى بني مس�تويات الس�لطة يف 
الع�راق وتلك املنظامت لتس�هيل إطالق س�الح املختطفني أو ملعرفة 
مصري الذين تتم تصفيتهم. ستار من التعمية املتعمدة تقوم هبا السلطة 
واملنظ�امت ذاهتا بعدم اإلش�ارة إىل اجلناة، ما حّفّز الفصائل املس�لحة 
املنترشة كالرسطان يف املدن العراقية عى القيام بأعامهلا اإلرهابية تلك 
بم�زاج احرايف م�ع تفيش »اإلفالت م�ن العقاب« وخن�وع املجتمع 

املدين لفعالية الرهيب املستمرة وتواطؤ السلطة معها.

أب�رزت ظاهرة اختط�اف الصحفية أفراح ش�وقي )اختطفت 27 
ديس�مرب 2016 وأطل�ق رساحها بعد أس�بوع(، واختطاف النش�طاء 
املدنيني الس�بعة )اختطفوا من س�كنهم بشارع الس�عدون فجرًا يف 8 
ماي�و 2017 وأطلق رساحهم بمزرعة نائية ش�امل بغ�داد( فضاًل عن 
حاالت أخرى مش�اهبة يف حمافظات جنوبية، عن س�لوك جديد يشري 
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إىل ضعف السلطة وحجم التواطؤ مع امليليشيات، ففي احلالتني أعاله 
كان�ت اجله�ة اخلاطفة ُمعّرفة لدى اجلهات االمني�ة، وبدالً من تفعيل 
القان�ون وجتريمه�ا وإعالهن�ا ميليش�يات إرهابية، قامت الس�لطات 
بحاميته�ا م�ن املالحق�ة أو حت�ى حتفي�ز املختطفني عى رف�ع دعاوى 
قضائية ضدها لتكون اساس�ًا لتقديم اجلن�اة اىل املحاكمة. فيام رضخ 
املختطف�ون إىل هتديد الفصائل املس�لحة وتوصي�ات اجلهات األمنية 
بعدم الكش�ف عن اجلهات اخلاطفة حفظًا حلياهتم ولعدم تعكري اجلو 
العام يف البالد إزاء مش�اركة هذه امليليش�يات باحلرب عى اإلرهاب. 
وألول مرة تتقدم الس�لطات واملختطفني ب�»الش�كر« للخاطفني عى 

»هبة اإلبقاء عى حياهتم«.

ميلي�شيات �شد املجتمع
فوىض الس�الح يف الع�راق، فّعلت قوى مس�لحة باتت أقوى من 
الدولة والس�لطة، متارس إرهاب�ًا ممنهجًا ال يقل عن إرهاب ما يعرف 
ب�»داع�ش«، إن مل تك�ن مكملة ملسلس�ل االرهاب ذات�ه، وداعمة له 
ع�رب إضعاف الدول�ة، بنتيج�ة أن القضاء ع�ى اجلامع�ات اإلرهابية 
اجلهادية حيتم بالضورة انتفاء احلاجة ألي سالح غري رشعي مرتبط 
باخلارج عى أساس حماربة االرهاب، لذا فأن هذا السالح يف حقيقته 
املس�تقبلية موج�ه إىل الداخ�ل العراق�ي واألص�وات املدني�ة املطالبة 
ب�»الدولة املدنية« ال ب�»الس�لطة احلزبية البوليسية« وإخضاع املجتمع 
لرؤيته�ا املتطرفة والش�عبوية ببن�اء جمتمع أحادي مغل�ق يؤمن بذات 
املق�والت الدينية املتطرف�ة التي يؤمن هبا »اإلس�الم اجلهادي« وعى 
أس�اس عنرصي طائفي ومناطقي، وإفراغ امل�دن العراقية من القوى 
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املدنية والديمقراطية تسهياًل حللم االنقضاض عى السلطة بالكامل.

ممارس�ات اخلطف/ االغتيال/ التصفي�ة/ املالحقة/ التحريض، 
هي ممارس�ات عنفية من طرف الس�الح ومش�غليه، فضاًل عن الكتبة 
والصحفي�ني املأجورين الذي يقوم بمهمة دوني�ة بمراقبة األصوات 
احل�رة والنش�طة، والتحري�ض عليه�م وخل�ق ج�و ع�ام مض�اد هلم 
ع�رب مواقع التواص�ل االجتامعي التي باتت مغناطيس�ًا الس�تقطاب 
الطائفيني واجليوش االلكرونية املدفوعة الثمن واملس�تنفرة لتس�قيط 
أي صوت خمالف لرؤيتهم اهلادمة، ما يربر حلملة الس�الح اختطافهم 

وتصفيتهم. بالتايل بات »الفيسبوك قاتاًل«.

فخ�الل الع�ام 2017 كانت حف�الت التحريض والتس�قيط ضد 
من يراد اس�تهدافه، فبع�د أي محلة من تلك احلم�الت، يتم اإلعالن 
عن اختطاف ناش�ط أو كاتب أو صحف�ي أو فنان أو حتى مواطن له 
رأي، لتظل التمنيات بأن حيالفه احلظ إن كان اس�اًم معروفًا بان يطلق 
رساح�ه، إن كان مغم�ورًا فيعثر ع�ى جثته يف مك�ٍب للنفايات كام يف 
حالة الفنان املرسحي كرار نويش الذي اس�تبقت تصفيته محلة تسقيط 
مش�ينة أودت بحياته. فيام متارس الش�عبوية االجتامعية فعلها املش�ني 
باحل�امس ذات�ه إزاء حاالت ابت�زاز تتعرض هلا فتيات، ك�م يف حادثة 
املغ�دورة »نبأ اجلبوري«، الصبي�ة اليافعة التي انترشت هلا فيديوهات 
وص�ور بأوضاع محيم�ة وخاصة، رّسهبا جمهول يعتقد أنه ش�اب كان 
عى عالقة معها، فعملت ماكنة »الفيس�بوك« عى جتريم الفتاة وتناقل 
املواد امُلرسبة مع هجمة »أخالقية« جتاه الفتاة التي لقيت حتفها قتاًل، 
في�ام ظّل املجرم احلقيقي طليقًا بحكم احلاكمية الذكورية التي تتس�ّيد 

املجتمع.
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ال�شلطة املخيفة
ال س�لطة أعى من س�لطة امليليش�يات، وال صوت يعلو فوق صوت 
الطائف�ة، وال موق�ف ُيس�مح ب�ه يقف بالض�د من موقف محلة الس�الح 
يف الع�راق اجلدي�د1. ففع�ل االختط�اف واالغتي�ال ه�و حمصل�ة طبيعية 
لدول�ة منهارة جتاه�د أن تكون نظامًا متامس�كًا يف ظل التمزق الس�يايس 
واالجتامع�ي والتدخ�الت اخلارجية، واختطاف الق�رار االمني من قبل 
ميليشيات وفصائل. ولعل فضيحة اختطاف الصيادين القطريني والعامل 
األت�راك، صورة مقربة حلجم اهنيار النظام وتغّول إرادات مس�لحة عليه 

و«دولة عميقة« من إرث نظام رئيس الوزراء السابق نوري املالكي.
يف ديس�مرب 2015 أعلن عن اختط�اف صيادين قطريني من أمراء 
العائلة احلاكمة يف قطر مع حاشيتهم يف بادية الساموة )غرب العراق(. 
مل يعلن عن اجلهة اخلاطفة. يف 21 نيسان 2017 أطلق رساحهم جنوب 
بغداد )املحمودية(. ومل ُيعلن أيضًا عن اجلهة اخلاطفة. لكن السلطات 
والرأي العام كانا عى علم دقيق باجلهة اخلاطفة التي تم التسر عليها، 

 من حزيران/ يونيو )2018( وحتى ذروتها في ايلول 
ً
1- عقب اندالع انتفاضة البصرة بدءا

/سبتمبر من العام نفسه، شهد العراق سلســـــــــلة اغتياالت غامضة ومريبة طالت نشطاء 
 الى حملة قتل اســـــــــتهدفت 

ً
ومتظاهريـــــــــن ومحامين ترافعوا عن محتجين تم اعتقالهم، وصوال

نجوم مواقع التواصل االجتماعي او ما ُيعرف بـ«الفاشينســـــــــتات«. حيث اعلن عن وفاة 
صاحبة اشـــــــــهر مركز تجميل للنساء )رفيف الياسري( في ظروف غامضة )17 آب/ اغسطس 
ت على 

ّ
2018( تبين فيما بعد انها تعاطت جرعة كبيرة من مادة مخدرة، لكن التحقيقات دل

تورط قائد ميليشـــــــــيا مسيحية موالي اليران يدعى رّيان الكلداني بالحادث. وفي 29 ايلول/ 
سبتمبر 2018، اعلن عن اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس في وسط العاصمة 
بغداد من قبل مسلحين، تبين فيما بعد انهم ينتمون الى ميليشيا مسلحة. وفي 11 تشرين 
االول/ اكتوبر 2018، تداول نشاط لعملية قتل شـــــــــاب يافع يدعى »حمودي املطيري« في 
مدينة »الصدر« شـــــــــرق العاصمة بغداد من قبل مســـــــــلح بتهمة »املثلية الجنسية«. واملطيري 
يلقب في اوســـــــــاط رواد التواصل االجتماعي بـ«ملك االنســـــــــتغرام«. وفي 25 ايلول/ سبتمبر 
2018 اغتال مسلح في منطقة العباسية، وسط البصرة، الناشطة واملحامية واملتظاهرة 

سعاد العلي ضمن حملة مالحقة النشاط في املدينة الجنوبية.
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وأن أم�واالً طائلة كان من املفرض أن تس�لم إليه�ا لقاء صفقة مالية 
بلغ�ت 330 ملي�ون دوالر وفقًا ملا كش�ف عنه رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي، لكنها صودرت من قبل احلكومة. لكن الصفقة السياس�ية، 
متثلت بربط اختطاف صيادين يف العراق دخلوا بتأشريات رسمية مع 
صفقة املدن األربع يف سوريا بني اجلامعات املسلحة السورية وأخرى 
إرهابي�ة والس�لطة القائمة يف دمش�ق برعاية إيرانية قطرية –روس�ية، 

وكأن العراق بات بستانًا إقليميًا لفض نزاعات خارج احلدود.
اجله�ة اخلاطفة نفس�ها، اختطفت يف الثاين من ايل�ول 2015، من 
ملع�ب كرة ق�دم )قرب مدينة الصدر( قيد اإلنش�اء 18 عاماًل تركيًا. 
وبع�د م�يض ثالث�ة اس�ابيع اطلق رساحه�م بمنطق�ة جن�وب بغداد 
)املس�ّيب(، عق�ب مدامه�ة لقيادة عملي�ات بغداد أوكار امليليش�يا يف 
ش�ارع فلسطني ما تس�بب بصدام مسلح راح ضحيته جندي عراقي، 
فش�كل ذلك االش�تباك ضغطًا عى اجلهة اخلاطفة فضال عن وساطة 
إيراني�ة فاطل�ق رساح الع�امل. لكن بالنتيج�ة مل تتج�رأ احلكومة عى 

كشف اسم امليليشيا وال تقديم اجلناة اىل املحاكمة.
الرعب الذي تعيشه املدن املستقرة نسبيًا يف العراق، بسبب انتشار 
السالح غري الرشعي واملرتبط بامليليشيات، يشكل عائقًا حقيقيًا امام 
تطبي�ق القان�ون وفرض س�يادة الدول�ة، وحتقيق التنمي�ة االقتصادية 
واالجتامعية ورفع س�قف اخلدمات املردي، فالعراق يش�هد فوىض 
مراك�ز ق�وى ومعرقالت تنمي�ة نتيجة ثنائي�ة التحريض/ الس�الح، 
إضاف�ة إىل دعاي�ات الرهيب غري املبارشة املتمثلة بالرويج للس�الح 

كضامن وجودي ل�»العراقيني« إزاء االرهاب واالهنيار األمني.*

شـــــــــره موقع »قنطرة« باللغتين االنكليزية 
ُ
*- نشـــــــــر املقال في موقع »جدلية« باللغة العربية، ون

واالملانية.
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اأزمة العط�ش
الكارثة املائية يف العراق
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مو�شم الهجرة اىل الكارثة!

يف الع�ام 2040 س�يقتتل العراقي�ون فيام بينهم بح�رٍب رضوس. 
لكن هذه املرة، ستكون حربًا غريبًة بسبب املياه، مل يعهدها العراقيون 
حديث�ًا يف احراباهت�م املّتق�دة، لكن طالئ�ع تلك احل�روب يبدو اهنا 
بدأت مع مقتبل العام 2018. ولن يصل النهران العظيامن اىل املصب 
النهائ�ي يف البحر. وبعد ث�امين اعوام )العام 2025( س�تكون مالمح 
اجلف�اف الش�ديد واضحة جدًا يف عموم العراق م�ع جفاف ُكيل لنهر 
الف�رات باجت�اه اجلن�وب، وحت�ول دجل�ة اىل جمرد جم�رى مائي صغري 
حمدود املوارد. وبذا سيس�تعيد العراقيون جمددًا حربًا اشعلها التنافس 
عى املياه قبل نحو اربعة آالف سنة بذات البقعة املتنازع عليها دائاًم. 

عودة اىل �شفاف الدم
من�ذ بزوغ أول توطني مجاعي مع�روف يف بالد الرافدين قبل نحو 
س�بعة آالف سنة ق.م، س�ّيَل العراقيون دمهم دون اكراث، احربوا 
في�ام بينه�م »طائفي�ًا« كأول ص�داٍم اقتصادي مس�لح ب�ني جمموعتني 
برشيتني تتقاتالن عى حيازة »املياه« ورشيط ارض خصبة بني دويلتي 
»أوما« و»لگش« )االلفي�ة الثالثة ق.م( جنوب العراق لعقود انتهت 
بعه�د املل�ك »انتيمينا«، وزي�ادة عى التقدي�س، العراقي�ون ابتدعوا 

ملياههم العذبة اهلًا هو »إنكي«.

وُم�ّذاك الع�رص املجه�ول كان الع�راق »التارخي�ي« يوص�ف بأنه 
السهل الرس�ويّب االخض، وحني دخلت احلوافر العربية بكل الغبار 
اىل السهل ُعرف ب�»ارض السواد« لشدة خضته، وحني مترَّصَ وبات 
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العصب االساس للزبائنية السياسية التي رعتها »اخلالفة االسالمية« 
ُأطل�ق عليه »بس�تان قريش«، وباتت الِغلة تصب�ح ذهبًا ودنانري وقوة 
اقتصادية تستوجب الرصاع. وساّمه االغريق والرومان ب�»إلدورادو« 
أي »البالد امُلذهب�ة« لوفرة الناتج الزراعي، الذي اعتربه هريودوتس 

انه يزيد يف السهل الرافديني عاّم سواه بمئٍة او مئتنِي مرة.

تش�كلت يف الع�راق القديم اصناَف رٍي ذكي�ٍة ومبهرة، بعيدًا عن 
الرّي »الّس�يحي« املتدفق بسالس�ة اىل البس�اتني، بل بفتح أقنية دائمة 
وش�ق اهنر وتَِرِع الحياء اراٍض خصبة بعيدة عن مصادر املياه. وعى 
م�دى قرون متواترة كانت االرض تتس�ع باخل�ضة والثروة تتكدس 

واملياه تواجه اجهادًا ُمدمرًا.

من�ذ النش�أة االوىل، كان العراق بلدًا زراعيًا وف�ري الثروة. وُعِرف 
عن ُس�كانه االصليني ابتكاراهتم الزراعي�ة واالروائية، ومتتعت ُمدن 
الدويالت بش�بكات مياه واسعة متجددة الستصالح مساحات ابعد 
من تلك التي تتاخم االهنر. وتش�ري املسوحات ان أول تفكري عراقي 
بحبس املياه العذبة واالستفادة منها لفرط وفرهتا وفيضاهنا، يعود اىل 
»الع�رص الَعبيدي« )5300 -4000 ق.م( الذي نش�أ باملهد الرس�ويب 
الغني واسس الشبكة الذكية التي ورثتها مع فجر التاريخ الدويالت 
الس�ومرية، وبنى »آباناتم« ملك »لگش« أوَل سٍد بالتاريخ هو »السد 
الغاطس« عى جدول كريس�و، وش�ق قناة ريًّ اس�مها – خومادمشا 
– ذات خ�زان مائ�ي كب�ري س�عته 4800 غال�ون يص�ب في�ه جدول 
»لوماكني- ش�ار« امُلس�تحدث، وزاد من س�عته امللك »إين آناتم« اىل 
49 ألف غالون، ويف 2400 ق.م بنى امللك »انتيمينا« سدًا عى جدول 
كريس�و ورم�م اخل�زان املائي وحفر قن�اة ريٍّ تطلع من هن�ر دجلة إىل 
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»لگش« بطول 130 كلم، تعرف حاليًا ب�»شط الغراف«. واملفارقة ان 
هذه املنطقة ذاهتا )ذي قار( باتت ُتسجل اليوم اعى نسبة عنف مسلح 

بني العشائر الزراعية لشح املياه.

وتظهر السجالت األثرية ان »العرص الَعبيدي« اهنار بنهاية مناخية 
مفاجئة عند3800 ق.م، إثر انخفاض مس�توى اخلليج وبداية نش�اط 
الكثب�ان، وزي�ادة اجلف�اف وارتفاع اللس�ان املحيل الق�ادم من البحر 
وبداي�ة التصحر ودرجات احلرارة الالهب�ة، فانتهى العرص احلجري 
احلدي�ث )الَعبيدي( نتيج�ة التغرّي املناخ�ي. وكأهنا صورة مس�تعادة 
االن لبداي�ات ذاك التح�ّول املوح�ش ال�ذي ادخل املنطق�ة العراقية 

اجلنوبية باأللفية املظلمة.

مو�شم دائم ل�»ال�شيهود« 
ُيس�مي العراقيون مواسم القحط املائي صيفًا ب�»الَصّيهود«، حني 
تتقل�ص املوارد املائية نتيجة فرط االس�تهالك واحلرارة واهلدر الناتج 
عن التبخر، السيام بنهر الفرات الذي ال يملك رشايينًا مغذية لزياداته 
املائية بعك�س »دجلة«، الذي باتت االن ايضا مناس�يبه منحرسة بعد 
قط�ع رشايين�ه االه�م من قبل اي�ران وانخف�اض تدفقاته م�ن تركيا. 
وخالل الس�نوات االربع املاضي�ة باتت تظهر جزر صغرية بمنتصف 
هنري الفرات ودجلة عى امتداد مسار جرياهنام، فيام الضفاف زحفت 
امت�ارًا عديدة نحو عمق النهرين، واالكت�اف العالية التي تصل اىل 5 
امتار حتولت وكأهنا كامش�ات كئيبة وبش�عة بعد ان ُعمرت عرب عقود 
ل�درء اخط�ار الفيضانات بمواس�م »اخِلنّياب« ح�ني تغضب االهنار 

وتفيض.
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ش�هد العراق آخر ارتفاع منسوب قيايس يف شتاء 1991، لينحرس 
بعدها ايضًا بمس�تويات خميفة، تضاعفت عقب العام 2003، وس�ط 
اعتامٍد ُكيٍل عى املرشوعات املائية واالستصالحية التي ُشّيدت خالل 
القرنني املاضيني، والس�يام خالل النصف الثاين من القرن العرشين. 
كانت آخر ش�بكة رّي وختزين مائ�ي ُعمرت يف القرون التي حكمتها 
الدولة العباس�ية، وإّث�َر س�قوطِها )1258م( بات�ت االرض العراقية 
بال راٍع رس�مي يقبض عى الس�لطة مركزيًا وُيديم الشبكة التي باتت 
خُمّرب�ة ومهمل�ة، وعى مدى اربعة ق�رون قريبة ابت�داًء من )1621م( 
وحت�ى )1892م( تعرض�ت مناطق الفرات االوس�ط وجنوهبا لثامين 
فيضان�ات ُمدمرة وجماعات ُمهلكة، ويف عه�د الدولة العراقية امُلعلنة 
حديث�ًا )1921( غ�زت املياه امل�دن ومنه�ا فيضانات بغداد الش�هرية 
لث�الث م�رات ع�ى االق�ل يف العه�د امللك�ي. وبين�ام كان اجلف�اف 
والتصحر والعنف حيصد الس�واد العراقي، فاضت عدة مدن عراقية 
خالل الس�نوات اخلمس الفائتة، بس�بب اهنيار ُبنية الرصف الصحي 
رغم هطول االمطار باملعدالت الطبيعية املعتادة ش�تاًء، لكن االمهال 
حقق اعجوبة »الفيضان« رغم انحس�ار مس�توى النهرين، فيام مل تقم 
الس�لطات املائي�ة بتبوي�ر تلك املياه حتس�بًا للجفاف، ف�كان ضحيتها 
مقت�ل 58 عراقيًا بصعق�ات كهربائية نتيجة ت�رّسب املياه من خطوط 

التوزيع. 

تش�هد مناطق الفرات االوس�ط واجلنوب تصعيدًا عش�ائريًا خميفًا 
نتيجة التخاصم عى حصص املياه الشحيحة، وخالل االعوام الفائتة 
تناحرت عش�ائر ما بينها بالس�الح لضامن حصة مائية لري اراضيها، 
لك�ن خالل الع�ام 2017، س�جلت ع�رشات احل�وادث اليومية بني 
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العش�ائر الزراعي�ة يف نط�اق الوح�دة االداري�ة، او ب�ني املحافظ�ات 
املتجاورة، وعى غري مرة تناش�د احلكوم�ات املحلية هناك، احلكومة 
االحتادي�ة بالتدخ�ل لف�ض نزاع�ات مس�لحة حمتمل�ة او فعلي�ة ب�ني 
العش�ائر ع�ى حص�ص املياه، وس�جلت ناحية االص�الح يف ذي قار 
لوحده�ا خالل الرب�ع االخري من العام الفائت نحو 20 اش�تباكًا بني 
رجال العش�ائر بسبب ش�حة املياه. وتقول الرشطة ان معدل اجلريمة 

زاد بنسبة 40 % يف ريف املحافظة نتيجة تدهور الزراعة.

وتعاين االهوار التي متتد عى مساحة شاسعة بني ذي قار والبرصة 
من انخفاض حاٍد بمناس�يبها بلغ 20 س�م يف االشهر الست االخرية 
يف املس�احات املغمورة التي متثل 10 % فقط من املس�احات االصلية 
لاله�وار قبل جتفيفه�ا، وفقًا لربنامج االمم املتح�دة للبيئة، فيام يؤكد 
مرك�ز العراق النع�اش االهوار، ان املناطق العميق�ة من اهلور توجد 
هبا مياه مرتفعة. ما يعني ان املنطقة التي ادرجتها اليونسكو كجزء من 
ال�راث العاملي معرضة لالندث�ار وموت بيئته�ا وثقافتها االجتامعية 
وانش�طتها االقتصادية. وتقلصت مس�احة االهوار يف ميسان اىل 35 
ك�م فقط من اصل 1733كم. وحتتاج عملية ادامة االهوار س�نويًا اىل 

16 مليار م3.

مل يستطع العراق حتقيق أي اكتفاٍء ذايٍت يف حمصوالته االسراتيجية 
)القمح، الشعري، الرز »الشلب«، الذرة( فيام اندثرت زراعتي القطن 
والنخي�ل ع�ى نحو مؤس�ف. ويقول احت�اد اجلمعي�ات الفالحية ان 
مساحة زراعة الرز تراجعت اىل 40 % وباتت اراٍض حمدودة بانتاجية 
ضعيفة، وال تس�د ربع احلاجة املحلية سنويًا، بحصيلة انتاج يصل اىل 
110 ال�ف ط�ن. وتناقصت مس�احات زراع�ة الرز بمنطق�ة الفرات 



174

العراق ما بعد »داعش« )2014 - 2018( أزمات االفراط بالتفاؤل

االوسط يف العام 2013 اىل 200 الف دونم، ويف 2014 اىل 127 الف 
دونم، لتصل يف 2017 اىل 90 الف دونم فقط.

دجلة �الفرات: رافدان ال ي�شالن البحر 
حت�اول احلكوم�ة العراقي�ة احلالي�ة م�ن ازم�ة املي�اه الرهيب�ة التي 
ستضب البالد خالل العقد املقبل ابتداًء من هذا العام، وفيام ترّوج؛ 
ان االزم�ة مرتبط�ة ببدء تش�غيل س�د اليس�و الركي، واهن�ا نجحت 
ب�»منع« التش�غيل حت�ى حزيران بدالً عن اذار املقبل، لضامن س�يولة 
مائي�ة ختفف من صيف الهب ب�رّش به العراقيون وزي�ر املوارد املائية 
حس�ن اجلنايب، دون االعالن عن االجراءات الوقائية التي ستتخذها 
وزارته غري استهالك املخزون املائي الضعيف والتعامل غري املسؤول 
مع االزمة والتعمية الدعائية، فيام تظل مستويات االستهالك تدمريية 
عن�د معدالت اهل�در العالية دون انخف�اض، او توجيه محلة حكومية 
اىل الرأي العام للتعريف باملخاطر الكارثية لالزمة ورضورة الرشيد 
اىل احلد االقىص تالفيًا لقحط مائي خميف قد يتسبب بحرب دامية يف 

املناطق الزراعية بني العشائر عى حصص املياه املتناقصة.

تتوق�ع املؤرشات املائية العاملية، وابرزها مؤرش االجهاد املائي، ان 
الع�راق س�يكون ارضًا بال اهن�ار بحدود 2040، ول�ن يصل النهرين 
العظيم�ني اىل املص�ب النهائ�ي يف البحر، وبعد ثامين اع�وام )2025( 
س�تكون مالمح اجلفاف الش�ديد واضحة جدًا يف عم�وم العراق مع 
جف�اف ُكيل لنهر الفرات باجتاه اجلنوب، وحتول دجلة اىل جمرد جمرى 

مائي صغري حمدود املوارد.

عملي�ًا، حني كانت القي�ود املائية اقل وطأة من قب�ل تركيا وايران 
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جت�اه الع�راق، كان�ت التدفقات تص�ل اىل 77 مليار م3 يف الس�نوات 
املعتدل�ة مائيًا، ويف الس�نوات اجلافة ينخف�ض اىل 44 مليار مليارم3، 
وقياس�ًا باملؤرشات فان العراق مل يتع�رض اىل نوبة جفاف مفزعة اال 
يف مطلع الستينيات بتدفق 30 مليار م3، انتهت بوصول املعدالت اىل 
84 مليار م3 منتصف السبعينيات. وغالبًا ما استخدم العراق التهديد 

بالقوة ضد تركيا ثالث مرات إلجبارها عى ضامن حصته املائية دون 
جت�اوز، وبالرغم من التوترات الدائمة بني بغداد وانقرة بش�أن املياه، 
واحتف�اظ كال اجلانبني بأكثر من 40 مذك�رة واجتامع وبرتوكول، اال 
ان املرت�ني الوحيدت�ني التي توصال هبا اىل اتفاق جم�ٍد كانتا يف 1946، 
والثاني�ة التي ظلت س�ارية التنفي�ذ يف 1982 بضم الطرف الس�وري 
م�ا خيص تدف�ق مياه الفرات، وح�ددت احلصص املائي�ة دون اعتبار 
ملتغريات املس�تقبل الس�كانية ومشاريع االس�تصالح وارتفاع فاتورة 

االستهالك.

وفق�ًا ل�ذاك االتف�اق »الثابت« ضمن�ت تركيا تدفقًا ملي�اه الفرات 
ب�)15.75 مليار م3( بمع�دل 500 م3/ ثانية، وبحلول العام 1990 
توصلت بغداد ودمش�ق اىل اتفاق تقاس�م مياه منصف بينهام، يضمن 
حص�ول الع�راق ع�ى 58 % - 9 ملي�ار م3 س�نويًا – مقاب�ل 42 % 
لس�ورية، فارتفعت املناس�يب العراقية قياس�يًا يف العام 1991. وبعد 
ُم�يض ربع قرن وس�ط متغريات وانقالب�ات عنيفة يف املنطق�ة مل ُتربم 
تركيا والعراق وسورية أي اتفاق جديد لتوزيع احلصص. ومع اهنيار 
س�لطة بغداد الس�ابقة يف 2003 وتداعي س�لطة دمش�ق من�ذ 2011، 
انفردت انقرة بقرار املياه دون رادع وصوالً اىل سياس�ة اس�تعامر املياه 
ببن�اء مرشوع�ات ضخمة متثلت بنحو 1700 س�د وبح�رية صناعية، 
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انطالقًا من »اتاتورك«، »اليسو«، »سريز« وبرنامج )GAP( الضخم 
الذي يس�تهدف اعادة توطني »امُلش�كلة الكردية« داخليًا ونزع التوتر 
بمنطقة جنوب غرب االناضول عى حساب االمنني املائي والغذائي 

العراقي والسوري.

هت�دد املرشوع�ات الركي�ة العراق اىل احل�د الذي يمك�ن اعتباره 
»اع�الن حرب« نظرًا للسياس�ة العدائية امُلغمس�ة باس�تغالل ضعف 
الدولة، واستثامر انعدام السيطرة التام لبغداد عى امنها االستهالكي، 
فحصيلة االس�تثامرات الركية بمجال التعمري خالل 25 عامًا ماضية 
بلغت 47 مليار دوالر، فيام يبلغ حجم التبادل التجاري س�نويًا بنحو 
12 ملي�ار دوالر، فض�اًل عن التدخل العس�كري املبارش يف االرايض 
الوطني�ة دون أي اعتب�ار ل�ضورات الس�يادة العراقي�ة. مل تكن هذه 
امل�رة االوىل الت�ي هت�دد فيها تركي�ا العراق مائي�ًا، ففي أزم�ة 2009، 
ح�ني ُانقصت احلصة املائية مل تس�فر االجتامعات الثنائية التي عقدت 
آنذاك س�وى عن مضيع�ة وقت، وارصار تركيا ع�ى التحكم بحجم 

االطالقات وفقًا الحتياجات مرشوعاهتا.

حياول االتراك التغطية عى حجم الكارثة بتوجيه االنظار العراقية 
اىل »س�د اليس�و« حتديدًا بوصفه اضخم الس�دود اجلديدة، واش�غال 
الرأي العام عن املرشوعات املوازية االخطر. مع امتام »اليسو« الذي 
يرتف�ع نح�و 135 م�رًا وبعرض كيلومرين وس�عة ح�وض عمالق 
يصل اىل 300 كلم بسعة خزنية تصل اىل 11.40 مليار م3، تنخفض 
واردات هن�ر دجل�ة اىل الع�راق اىل 9.7 مليار م3 م�ن اصل 21.33 
ملي�ار م3، وح�ني ينطلق م�رشوع GAP ب�22 س�د وبحرية، س�تقل 
اطالق�ات هن�ر الفرات بنس�بة 80 % )نح�و 4 م3 من اص�ل 30 م3( 
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م�ا يعني جفافًا حتمي�ًا واجهادًا ُمدم�رًا للمياه يف الع�راق، مع معدل 
اس�تهالك مائي متنامي قدر ب��)53 مليار م3( يف العام 2012، ويبتلع 
ج�زؤه االكرب الزراعة والري بنس�بة 79 %، في�ام االمداد املنزيل 6.5 
مليار م3، واجلهد الصناعي 14.5 مليار م3، اما انتاج الطاقة الكهربية 
فيهدر نحو 17 % وفقًا لتقديرات العام 2005. ومع نش�اط عمليات 
االس�تخراج النفط�ي املحموم�ة وزي�ادة االنتاج، يق�در حجم اهلدر 
واحلق�ن املائي بنحو 1.8 مليار م3 س�نويًا. فيام تق�در احلصة الفعلية 
للفرد العراقي من املياه املتوافرة من مصادرها املتعددة 200 م3 يوميًا. 
فيام تش�ري التقديرات ان احلاجة املائية املس�تقبلية للعراق س�تبلغ نحو 

77 مليار م3، ال ُيمكن تأمني نصفها خالل االعوام العرش امُلقبلة. 

الس�لطة اجلديدة يف بغداد والتي مىض عى حكمها 15 عامًا فشلت 
يف ادارة مل�ف املي�اه، ومل تس�تطع ان حُت�رز تقدمًا رغ�م اوراق الضغط 
واملن�اورة والتف�اوض امُلتاحة، وبدالً من احلفاظ ع�ى االتفاق الثالثي 
الرك�ي - الس�وري – العراق�ي، عى معدل تدفق الف�رات عند )500 
م�ر م3/ ث�ا(، تالعبت انقرة جمددًا باالتفاق بظ�ل تصعيدها مع بغداد 
ودمش�ق وقّلص�ت التدف�ق اىل )260 م3/ ث�ا يوميًا( من�ذ العام 2014 
متذرع�ة بفرضية اس�تفادة تنظيم )داعش( من كمية املي�اه الواصلة اىل 
سدود التي ظلت حتت سيطرته الكثر من عامني وقدرته عى تفجريها 
وبالتايل التس�بب بفيضان عارم الس�يام مع التهدي�دات اجلدية الهنيار 
س�د املوصل. لكن حتى بعد انحس�ار اخلطر االرهايب مل ُتغرّي انقرة من 
سياستها املائية. ويكش�ف مدير مرشوع سد املوصل رياض عز الدين 
ان مناسيب »دجلة« باتت االن )اواخر 2017( اقل ب� 50 % من السنة 
الفائت�ة، حيث بلغت 240م3/ ثا، ويف ديس�مرب/ كانون االول 2017 
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انخفض اىل 120م3/ ثا. 

ظّلت بغداد غري آهبٍة بالتحديات التي تعتمل عى االرض وتتسبب 
بكارث�ة وطنية هلا مردوداهتا االقتصادية واالجتامعية وتأثريها املبارش 
عى االمن وسط فوىض السالح واستعامله اليومي من قبل العشائر يف 
تصفية نزاعاهتا، فضاًل عن خماطر انفالت االستقرار باملناطق املحررة 

نتيجة انعدام الزراعة واستحالة توطني العطالة هناك حكوميًا.
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تركيا ال�شديق املُر:
االمن �التجارة مقابل املياه

ط�رح الع�راق يف مؤمتر الكويت إلعادة االع�امر نحو 300 فرصة 
اس�تثامرية طمع�ًا باحلص�ول ع�ى 100 ملي�ار دوالر للتخل�ص م�ن 
مش�كالت فش�ل النظام اجلديد امنيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فضاًل عن 
اع�ادة بن�اء الثقة ب�ني اجلمهور والنظ�ام الذي ناّم منظومة فس�اد هتدد 
اس�تمراره، مل حيصل منه�ا اال نحو 30 ملي�ار دوالر كقروض ُميرّسة 
واس�تثامرات ل�رشكات كربى مرتبط�ة اقتصاديًا بتحوالت الس�وق، 
فَظّلت تلك القروض واالس�تثامرات رهينة التغلب عى املش�كالت 

التي تعوق تنفيذها او رّصفها بالطريقة االمثل، ومنها املياه. 

تّطم�ح مث�اًل اململك�ة العربي�ة الس�عودية اىل اس�تثامر نحو مخس�ة 
ملي�ارات دوالر يف الزراع�ة والربية احليواني�ة والصناعة الغذائية يف 
الع�راق، لكن مع أزمة املياه الكارثية يبدو ان املرشوع الس�عودي لن 
يتحق�ق برّشطه االقتص�ادي الذي تري�ده الرياض بس�د عجزها من 
املحاصي�ل االس�راتيجية بكلفة اقٍل من االس�تثامر يف ش�امل افريقيا، 
فالرؤية الس�عودية ترم�ي لتوطني اموال اقل الس�تثامر زراعي وفري، 
سهل النقل عى حدودها مبارشًة مع فتح طرق جديدة. لكن املرشوع 

يواجه العقبة امُلميتة، نقص املياه.

تراج�ع االنت�اج الوطني الزراعي خالل االع�وام االربعة املاضية 
بش�كل ملحوظ، وخالهل�ا خرس العراق نحو ثل�ث اراضيه املزروعة 
باملحاصيل االسراتيجية )القمح، الرز، الشعري(. تشري االمم املتحدة 
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ان الع�راق خرس 40 % من اراضيه االكثر خصبًا والتي تس�د احلاجة 
املحلي�ة م�ن املحاصيل املوس�مية فض�ال ع�ن االس�راتيجية والبنى 
التحتي�ة ومصادر املي�اه واإلنتاج الزراعي خرسه�ا نتيجة احلرب مع 
تنظي�م )داع�ش(، فيام ب�ات نح�و 12 ملي�ون عراقي يعتم�دون عى 
اقتصاد الزراعة مهددين بالبطالة، ما يعني ثلث ُسكان البالد. وحتذر 
منظم�ة الفاو ان نح�و 1.6 مليون مزارع يف املناطق امُلحررة حيتاج اىل 

مساعدة عاجلة وفورية.

تؤك�د جلنة الزراعة النيابية ان 40 % ايض�َا من االرايض الزراعية 
الس�يام يف الف�رات االوس�ط واجلن�وب، بات�ت مه�ددة عملي�ًا عن�د 
البدء بتش�غيل س�د اليس�و الركي يف حزيران املقبل مع بداية »موسم 
الصّيه�ود«. وهذا يعني عملي�ًا ان 80 % من االرايض الزراعية باتت 

خارج االستثامر الوطني لتحصني االمن الغذائي.

ُيس�مي العراقي�ون مواس�م القح�ط املائ�ي صيف�ًا ب�»الَصّيهود«، 
ح�ني تتقلص املوارد املائي�ة نتيجة فرط االس�تهالك واحلرارة واهلدر 
النات�ج ع�ن التبخ�ر، الس�يام بنهر الف�رات ال�ذي ال يمل�ك رشايينًا 
مغذية لزياداته املائية بعكس »دجلة«، الذي باتت االن ايضا مناس�يبه 
منح�رسة بعد قط�ع رشايينه االهم من قبل اي�ران وانخفاض تدفقاته 

من تركيا وايران.

ا�راق ال�شغط 
يمل�ك الع�راق اوراق ضغ�ٍط ذهبي�ة ض�د تركي�ا لكن�ه ابعد من 
القدرة عى اس�تغالهلا جلهة ضعف حكومته وتوزع القرار الس�يادي 
عى املضاربني السياس�يني تبعًا لوالء املصلحة. فخالل حقبتي حكم 
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البع�ث )1968-2003( املنقس�مة ب�ني امح�د حس�ن البك�ر وصّدام 
حس�ني، هددت بغداد انق�رة ثالث مرات بالتدخل عس�كريًا ضدها 
َض�ت حص�ة العراق املائية من دجل�ة والفرات. يف مرتني منها  اذا ُخفِّ
كان التهدي�د ينطلق من مبدأ الق�وة. ويف االخرية كان نظام احلكم يف 
بغ�داد ضعيفًا للغاية لكن�ه اّدَرك ان أي تفاوض تنقصه ورقة التهديد 

عى الطاولة لن يؤيت بالتنازل. 

ظروف بغداد السياسية اليوم افضل من ظروفها خالل الثامنينات 
والتس�عينيات كُحزم�ة عالقات دبلوماس�ية، لكنها اس�وء من ناحية 
اس�تغالل تلك املظلة االجيابي�ة للدفاع عن مصاحله�ا. مل يكن صّدام 
حس�ني َيّمُل�ك اوراَق ضغ�ٍط عى انقرة ك�ام متلك بغ�داد اليوم، لكن 
فكرة التصعيد العسكري بحِد ذاهتا ورقة ضغط هائلة حُتِرج املجتمع 
الدويل وتقود اىل وس�اطات وهو ما يعني »تدويٌل« غري َرّس�مي يقود 
اىل حرِش انقرة بزاوية الّتفاوض. فركيا ترفض تدويل ُمّش�كلة املياه، 

لكنها اضعف من َصّد املحاولة العراقية اذا ما جّربتها بغداد.

ق�ادت الري�اض وس�اطتني ب�ني بغ�داد وانق�رة يف الس�بعينيات 
والثامنيني�ات لفك االش�تباك بس�بب ازم�ة املي�اه، اما الي�وم فأن كل 
الوس�طاء الذين تفكر هبم بغداد اذا ما ارادت تفجري أزمة بوجه تركيا 
كية  فسينحازون اىل جوار عاصمة بالد الرافدين نظرًا للسياسات الُرّ
امُلَتَش�نّجة يف ملفات املنطق�ة، فضاًل عن جّور السياس�ة املائية امُلدمرة 
جتاه العراق وبطالهنا، ال س�يام دول االحتاد االوريب التي تسعى انقرة 
لالنض�امم الي�ه، فيمك�ن لبغ�داد ان تضغط ع�رب ال�رشكاء االوربيني 
الس�تعادة احلق املائي، السيام مع انسحاب س�ويرسا والنمسا واملانيا 

من االستمرار بتمويل انشاء سد اليسو.
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منذ العام 2009 وُمش�كلة املياه تتفاقم يف العراق، والنظام اجلديد 
مل حُي�ّرك س�اكنًا باجتاه معاجل�ة االزمة، ِس�وى تّضييع الكارث�ة بتبادل 
االهتامات ولّوم النظام الس�ابق وإمهال املعاجلة عى قاعدة »النسيان« 
والغرق بسياس�ات ترقيعية فاشلة، ومع بروز تقّلص الرقعة الزراعية 
وهجرة الفاّلحني وحتوهلم اىل ِمهن وِحَرف اخرى، واس�ترشاء اعامل 
بيع االرايض املزروعة وحتوهلا اىل مناطق سكنية، استقّر الوضع املائي 
قلياًل، لكن الضغط بات يتجى بزيادة اهلدر السكاين مع الزيادة اهلائلة 
احلاصلة يف النمو املتس�ارع بنس�بة 3 % س�نويًا، وهي اعى نسبة نمو 
قياس�ية يف املنطق�ة بوالدات س�نوية تراوح بني 800 ال�ف اىل مليون 
والدة. فباتت املعادلة نقص املوارد املائية قبالة نمو الضغط الس�كاين 

واهلدر العام. يضاف هلا حاجة االستخراج النفطي.

زار الرئي�س الركي رجب طيب اردوغان بغداد يف 2008، وعقد 
صفق�ة اقتصادية – سياس�ية هائل�ة مع حكومة ن�وري املالكي آنذاك 
حتت ُمَس�ّمى )املجلس االعى للتعاون االس�راتيجي( مل تّس�تفد منه 
بغداد اال النزر اليسري، فيام حققت انقرة امتيازات غري مسبوقة بتاريخ 
العالق�ة بني البلدين. وكمؤرٍش مبهٍر قفز التبادل التجاري الركي مع 
الع�راق يف الع�ام 2008 م�ن 3.5 ملي�ار دوالر اىل 17 ملي�ار دوالر 
خ�الل العام الفائت. فركيا حتتل املرتبة االوىل يف التجارة مع العراق 
مس�تحوذًة عى 22 باملئة من الس�وق العراقي، تليها ايران ب� 15 باملئة 

والصني ب� 12 باملئة. 

َكّبلت انقرة بغداد بذاك االتفاق الذي وقعه املالكي كعادته بعيون 
عمي�اء، وجعلته�ا رهينة تتحكم هب�ا االطامع الركية، ف�ذاك االتفاق 
س�لب م�ن بغ�داد ورق�ة ضغط عملي�ة ج�دًا تتمث�ل بح�زب الُعاّمل 
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الكردس�تاين دون ان تق�دم انق�رة مقاباًل لبغ�داد، واعتربت ان حصة 
الع�راق املائية التارخيية ما هي ااّل »ُمس�اعدات« توفرها تركيا للعراق 
عى اس�اس حاجتها الزراعية واملائية، وفقًا ملا جاء بالبند سادس�ًا من 

املبدأ )ب( املتعلق باالقتصاد والطاقة: 

]تش�جيع التعاون يف جمال املوارد املائية والزراعة ملساعدة العراق 
ع�ى تلبية حاجاته الزراعية واملائي�ة وبضمنها تلك املتعلقة بالري مع 
األخ�ذ بنظر اإلعتب�ار حاجة تركي�ا الزراعية واملائية ع�ى توفري تلك 

املساعدات[. 

وبعد اش�هر قليلة فقط من ابرام االتف�اق االنتهازي، قامت تركيا 
بخف�ض احلصة املائية العراقية يف اذار/ مارس 2009 بترصٍف فّردي 
دون العودة اىل اية مش�اورات مع العراق، وسط صمت بغداد امُلعتاد 
حفاظ�ًا عى العالق�ات التّزويقية التي يعقدها النظام اجلديد لكس�ب 
االع�راف االقليم�ي ب�ه، ما س�ّهَل عى تركي�ا وايران اس�تغالل هذا 

االعراف اىل ابعد حد بتحقيق مصاحلهام امُلدمرة.

اعت�ربت تركي�ا ان االتف�اق امل�ربم م�ع بغ�داد يف 2008 هو حجر 
العالقة ومن دونه تنفرط، ومن جهتها عززت ذلك االتفاق بسلس�لة 
جت�اوزات واعت�داءات وقف�ت منها بغ�داد موقف�ًا ضعيفًا، ب�دءًا من 
اهني�ار العالقة بني اردوغان واملالك�ي الذي ضخ ماليني الدوالرات 
يف املاكن�ة االعالمي�ة املؤي�دة ل�ه العتب�ار االتف�اق مع تركي�ا عى انه 
»انج�از س�يايس كبري«، ففي اوائل 2012 تفّج�رت ازمة بني الطرفني 
ع�ى خلفية اس�تقبال انق�رة لنائب رئي�س اجلمهورية االس�بق طارق 
اهلاش�مي الذي الحقه املالكي بتهٍم ارهابية، وبلغت رضاوة اخلالف 
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اىل اهتامات خطرية، غري ان املالكي حينها مل ُيشعل االزمة عى خلفية 
االعت�داءات الركي�ة ع�ى االم�ن القوم�ي العراقي، بل ع�ى خلفية 
خالفات�ه الش�خصية مع خصوم�ه السياس�يني يف الداخل ومس�اعيه 
للتخلص منهم. حينها ظّل االتفاق االس�راتيجي حُمَّصنًا من االلغاء 
العتبار الفس�اد الس�يايس املتعلق باستثامرات لسياس�يني عراقيني يف 
تركيا، وضغط ايران والواليات املتحدة بعدم الذهاب اىل ما هو ابعد 

بتوتري العالقة.

يف 2009 افتعلت تركيا ازمة مياه بخفض تدفق دجلة والفرات اىل 
العراق. ويف منتصف العام 2018 س�تقوم بتشغيل سد وبحرية اليسو 
التي س�تقتطع ثلثي تدف�ق مياه دجلة نحو الع�راق. وحتى اللحظة مل 
تفك�ر بغداد باختاذ اية اجراءات ضد انقرة، بل حتاول كالعادة اضاعة 
احلق العراقي بمناوش�ات دعائية خارسة لكس�ب الرأي العام املحيل 

دون االكراث احلقيقي بخطورة االزمة.

تعت�رب تركيا حزب العامل الكردس�تاين التهديد »االرهايب« االخطر 
ع�ى أمنها القوم�ي، وبه تربر تدخلها العس�كري الس�افر يف االرايض 
العراقي�ة واعتداءاهت�ا ش�به اليومي�ة بالقص�ف داخل الس�يادة الوطنية 
وتدمري ُقرى جبلية، فضاًل عن متديد جملس االمة السنوي ملهام جيشها 
بالتوغل حتى 100 كلم داخل العراق ملكافحة انشطة حزب العامل، ما 

يعني الوصول اىل مشارف املوصل من جهة العامدية – دهوك.

حتتف�ظ تركيا عرب اتفاقات غري قانونية بنحو 18 معس�كرًا وقاعدة 
ونقطة ومركز امني ومنظومة استخبارات يف شامل العراق، اغلبها يف 
مناطق نفوذ احلزب الديمقراطي الكردس�تاين )بارزاين(، يف حمافظتي 
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دهوك واملوصل، انطالقًا من »قاعدة بعش�يقة« التي أنش�أت يف العام 
1995 و»بام�رين )1997(« بحصيلة جنود تصل اىل 4000 جندي مع 

مئات الدباب�ات واملروحيات وطائرات الدعم اجلوي الثابتة اجلناح. 
مل حُت�ّرك بغداد ملف االحتالل الركي ل�الرايض العراقية، وعى غري 
مناس�بة ُيعل�ن رئيس احلكومة حيدر العب�ادي ان العراق خال من اية 

قواعد او قوات اجنبية. 

وح�اول العب�ادي يف مهزل�ة دعائي�ة يف كان�ون االول/ ديس�مرب 
2017 طرد القوات الركية املتمركزة يف بعشيقة بعد قرار انقرة اجراء 

اس�تبدال »روتين�ي« ل�� 150 جنديًا من اصل الف�ي جندي مىض عى 
وجوده�م يف القاعدة عام�ني ونصف العام. وامهل الرئاس�ة الركية 
نحو 48 ساعة ومن ثم 10 ايام، ليستصدر من الربملان قرارًا بتفويضه 
»اخت�اذ اخلط�وات واالج�راءات الت�ي يراها مناس�بة بش�أن التواجد 
الركي عى االرايض العراقية«. لكن احلكومة مل تبادر بعدها اىل اختاذ 

أي موقٍف حتى دعائي من ازمة التواجد العسكري.

ووس�ط الصم�ت املطب�ق لربمل�ان الع�راق االحت�ادي، اعل�ن 10 
ن�واب معارضني يف برملان اقليم كردس�تان من ق�وى االحتاد الوطني 
الكردس�تاين وحركة التغيري واجلامعة االس�المية، البدء بحملة جلالء 
الق�وات الركي�ة م�ن االرايض العراقي�ة، وتقدي�م مذك�رة اىل برملان 
االقليم الس�تصدار قرار ُيّل�زم حكومة االقلي�م واحلكومة االحتادية 

باحلفاظ عى احلدود السيادية واخراج القوات الركية.

ال ُيغَل�ق باب التدخل الرك�ي يف العراق عى ادع�اءات مكافحة 
ح�زب العامل، فاعالهن�ا الوصاية واحلامية وع�ى املواطنني الُركامن، 
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واحدة من السياسات املتعجرفة التي تقوم هبا انقرة، فعالوة عى حثها 
لرك�امن العراق بان تكون ممثلهم واملدافع عن مصاحلهم، فأهنا تدعم 
االحزاب والتكتالت السياس�ية الركامنية والسيام يف كركوك وتوفر 
هلم اس�تضافة دائمة يف انقرة وتزجهم يف تسويق سياساهتا اخلارجية، 
وافتعاهلا الزمة تلعفر، وسط سكوت بغداد ورضاها بالعبث الركي 

يف ملف املكونات العراقية. 

تغ�ض بغ�داد النظر عن كل التدخ�الت الركية والسياس�ة املائية 
العدائي�ة امُلدمرة للحصول عى دع�م انقرة فيام خيص املطالبة الكردية 
باالنفص�ال ع�ن الع�راق، دون التفك�ري ب�أن ال�ضر االك�رب ل�ذاك 
االنفص�ال يعود عى انقرة ويقّوض مس�اعيها باهن�اء االزمة الكردية 

املشتعلة عى اراضيها. 

ورغ�م ذل�ك ظ�ل املوق�ف الرك�ي يف ازم�ة االس�تفتاء انتهازي�ًا 
ومراوغ�ًا وابقى عى حبل العالقة املت�ني مع حزب بارزاين، فيام رمى 
لبغداد بورقة م�ن حق االخرية بالتعاون بادارة املنافذ احلدودية. دائام 
م�ا تتخى بغداد ع�ن حقوقها وتعطي جلرياهنا احل�ق باللعب بملفاهتا 
احلرصية. مل تس�تغل احلكومة العراقي�ة اهللع الركي من اعالن الكرد 
ني�ة االنفصال لفرض رشوط تفاوضية واحلصول عى مكاس�ب، بل 
راح�ت حت�ث االتراك ع�ى االرضار اكث�ر باملصالح العراقي�ة ملعاقبة 

الكرد عى خطوهتم الفاشلة.

مل تتق�دم بغداد طيلة الس�نوات املاضية بأية ش�كوى ضد تركيا ما 
خي�ص توغلها العس�كري وقص�ف املناط�ق احلدودية ال�ذي ينتهك 
الس�يادة علن�ًا، او ضد السياس�ات املائية اجلائرة، وال يب�دو ان بغداد 
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بنيتها التحرك خارج الزيارات الس�ياحية التي يق�وم هبا وزير املوارد 
املائي�ة الت�ي مل حتق�ق أي نجاح بحي�ازة احلق العراق�ي، فيام ترصحياته 
تتبدل بحس�ب موقعها, ففي انقرة يعلن ع�ن انفراج، ويف بغداد يعلن 

عن كارثة. 

في�ام ايض�ًا تظ�ل ورق�ة مضاف�ة بيد بغ�داد تتمث�ل بانب�وب النفط 
العراق�ي اىل جيهان، والذي يؤمن لركيا نفطًا مدعومًا وارباح كبرية. 

رغم كثرة االوراق تبدو بغداد عاجزة عن التحرك.
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ايران: براعة خنق العراق

يواج�ه العراق تناقص�ًا رسيعًا ومضطردًا بم�وارده املائية. فخالل 
العق�ود الثالث االخرية خرس ما ي�وازي نصف معدل املياه التي كان 
يتمت�ع هب�ا خالل النص�ف االول من الق�رن املنرصم. ويف الس�نوات 
الع�رش االخرية خرس نحو 80 يف املئة من املي�اه املتدفقة اليه من إيران 
بع�د قطعها نحو 35 رافدًا رئيس�يًا وفقًا للجنة الزراع�ة واملياه النيابية 
العراقية. وقد اش�ارت اللجنة اىل أن املتبقي هو س�بعة روافد ايرانية، 

وأن طهران بصدد بناء نواظم وسدود جديدة عليها.

إي�ران، وبخط�وة احادية، غرّيت مس�ار أهم رافدي�ن مها »الوند« 
يف  الواس�عة  الزراعي�ة  باملس�احات  كث�ريًا  ارّض  م�ا  و»ال�كارون«، 
الب�رصة )جن�وب( وواس�ط )جن�وب رشق( ودياىل )ش�امل رشق(. 
ويؤك�د جملس حمافظة واس�ط أن »االيرانيني يامطل�ون يف املفاوضات 
ويتحججون باجلفاف وقّلة االمطار، أما التنس�يق فهو جمرد وعود ال 

تطّبق يف الواقع«.

يف العام 2011 اقرت احلكومة االيرانية مرشوعًا لبناء 152 س�دًا، 
بعضها للتحكم و»استنقاذ« املياه الداخلة اىل العراق، ال سيام الروافد 
واالهن�ر، فيام احلكومة املركزية العراقية، وعى الرغم من التجاوزات 
املائية االيرانية وتس�ببها بحصار مائي خانق عى االرايض االساس�ية 
واملواس�م الزراعية، مل تش�تِك من الس�لوك االيراين وفقًا لالتفاقيات 
الدولي�ة التي تنظ�م التدفق املائ�ي بني البلدان، وظل�ت االجتامعات 
اخلجول�ة الت�ي عقدهتا بغداد مع طهران هبذا الش�أن حبيس�ة األوامر 
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السياس�ية الت�ي تش�دد ع�ى تقدي�م التس�هيالت الكب�رية والتطبي�ع 
الكام�ل. ونيابي�ًا، فغالبًا م�ا يتم جتنب االش�ارة اىل االرضار اإليرانية 
وحتمي�ل املس�ؤولية كاملة ألنقرة يف حرمان العراق م�ن املياه العذبة. 
ويف الوق�ت الذي تعقد فيه اجتامعات متكررة ودائمة مع مس�ؤولني 
ايرانيني، لرفع التبادل التجاري او التنس�يق الس�يايس، ال يتم التطرق 

ملشكلة املياه.

عداء مائي �غرام �شيا�شي
تع�ود آخ�ر اتفاقي�ة عراقي�ة – ايراني�ة لرتي�ب الوض�ع املائي اىل 
»اتفاقي�ة اجلزائ�ر« )1975( الت�ي ألغيت يف الع�ام 1980 )من طرف 
الع�راق بعد س�قوط الش�اه( فأش�علت حرب�ًا مدمرة، واعي�د العمل 
هب�ا جمددًا بعد انتهاء احل�رب، كاتفاقية وضع هنائي حتتاج اىل ملس�ات 
تعدي�ل وفقًا ملنط�ق الضعف العراق�ي والقوة االيراني�ة. وباملحصلة 
فهي مل تستعد واعتربها رئيس اجلمهورية السابق جالل طالباين ملغاة 
)فهي »وقعت بني صدام والش�اه وليس بني العراق وإيران« عى حد 
تربي�ره!!(، فاس�تغلت ايران ذل�ك يف ظل الضع�ف العراقي لفرض 
سياستها بس�هولة عى جممل املصالح املش�ركة يف الرشيط احلدودي 

من ماء ونفط وأرايض.

وق�د عم�دت الس�لطات االيراني�ة، ويف ذروة التصعي�د احلاصل 
بني بغداد واقليم كردس�تان إبان ازمة االس�تفتاء عى انفصال املنطقة 
الكردية عن العراق العام الفائت، اىل قطع رافد »الزاب الكبري«، اكرب 
الرشاي�ني املغذي�ة لدجلة، ويمت�د 402 كم داخ�ل االرايض العراقية 
بمعدل 30 الف م3/ ثا، كعقوبة سياسية برضا بغداد التي مل تعرض 
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ع�ى الفعل االيراين. وارجعت طه�ران التدفق اىل الرافد جمددًا عقب 
إجراء االس�تفتاء والحظ املختصون أنه كان أقل من التدفق الطبيعي 

السابق.

يف الوقت ذاته تس�عى طهران اىل بناء س�دود وانفاق وتغيري جمرى 
اهنار وروافد بحرفها اىل داخل أراضيها، بعيدًا عن العراق. ولعل ابرز 
مثال هو تغيري جمرى هنر س�ريوان يف الس�نوات االخ�رية بعد 2003، 
الذي يزود بحرية وسد دربندخيان بنحو 70 يف املئة من طاقتهام املائية، 
ويشغل املحطة احلرارية لتوليد الكهرباء فيه، كواحدة من املرشوعات 
املائي�ة االيرانية الكربى. وهذا العام )2018( س�ُينهي االيرانيون بناء 
س�د كرمنشاه الكبري واجلديد عى »سريوان«، ما سيعني خروج حمطة 
الكهرب�اء يف دربندخي�ان ع�ن اخلدم�ة، نتيجة تناقص املخ�زون املائي 
جلهة ضغط االستهالك واهلدر وعدم التعويض اىل اقل من مليار م3.

مُتعن ايران بعداءها املائي مع العراق، بالرغم من خطاهبا الرسمي 
الداع�م ل�ه، ويش�ري النائ�ب الك�ردي املع�ارض أمني بك�ر )»حركة 
التغي�ري«( ان احلكومة االيرانية اكملت بناء س�د »گولگه رسدش�ت« 
ع�ى الزاب يف أراضيها م�ع هناية 2017، بقدرة ختزينية تصل اىل 800 
ملي�ون م3، وس�تحتاج اىل 30 يوم�ًا مللئ�ه. فض�اًل عن م�رشوع آخر 
إلحي�اء بح�رية »وّرنة« اجلافة من خ�الل حتويل مياه ال�زاب الصغري 
اليها. وختطط لبناء 3 س�دود ضخمة ع�ى روافد اخرى، وفقًا ألكرم 

أمحد مدير عام السدود وخمازن املياه بحكومة اقليم كردستان.

وك�ام طهران وبغداد، حتاول كردس�تان أيضا التالعب بورقة املياه 
يف إطار إدارة االزمات السياس�ية، فاالقليم وضع خطة طموحة لبناء 
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14 س�دًا وبحرية صناعية لتخزين املي�اه عى املدى املنظور – االعوام 

العرشة املقبلة - واالستفادة منها يف املرشوعات الزراعية واخلدمات.

وع�ى الرغم من العالق�ات الوثيقة الت�ي تربط الس�لطة العراقية 
اجلدي�دة بطه�ران، إالّ ان االخ�رية ال تقيم وزنًا للمصال�ح العراقية. 
وكمث�ال عى ذلك ما جيري للمناطق اجلنوبية من رفع لنس�بة امللوحة 
ج�ّراء حتويل إيران ملياه البزل املاحل�ة اىل االريض العراقية. وتعارض 
طهران بش�دة اقامة مرشوع »ناظم شط العرب« )جنوب البرصة، ما 
قبل مرفأ ابو فلوس( املصمم للحفاظ عى مناسيب مياه عذبة مرتفعة 
يف الش�ط لتقليل امللوحة، ومنع اللس�ان امللحي القادم من البحر من 
الصع�ود اىل مناط�ق ش�امل البرصة. ويق�ول عضو بمجل�س البرصة 
)طل�ب ع�دم الكش�ف عن اس�مه(: »إي�ران تع�ارض ه�ذا الناظم، 
وتتحج�ج باملعاهدات أو االتفاقي�ات ذات العالقة باس�تخدام املياه 
م�ع الدول املتش�اطئة. املرشوع قديم، طرحته حكومة صدام حس�ني 
يف تسعينيات القرن املايض جمددًا، وبسبب ظروف احلصار مل يتحقق. 
وبع�د التغيري ُطرح اكثر من مرة، وعقب »صولة الفرس�ان« )2008( 
خصص�ت له ميزانية، لكن فجأة تنصلت حكومة املالكي من انش�ائه 

بضغط ايراين«.

�قائع عط�ش معلن
قطع�ت اي�ران عى مراح�ل هنري ال�كارون والكّرخ�ة التارخييني 
اللذان يصبان يف ش�ط الع�رب وحيافظان عى منس�وب املياه العذبة، 
واقامت عى هنر الكارون لوحده 15 سدًا وناظاًم للسيطرة حتى العام 
2009. ويف الع�ام 2013 حمت الس�لطات االيرانية هن�ر الكارون من 
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الوج�ود بتجفيف املجرى املتج�ه اىل العراق بع�د ان كان يدفع ب�14 
ملي�ار م�ر مكعب م�ن املياه العذبة س�نويا يف ش�ط الع�رب، واحتج 
الس�كان الع�رب يف االحواز عى السياس�ة املدمرة للبيئ�ة يف املنطقة. 
حّول�ت طه�ران هنر ال�كارون لتغذية هن�ر »زاين�ده رود« يف اصفهان 
بع�د ان قلت مناس�يبه، ام�ا هنر الكرخة الذي يص�ب يف هور احلويزة 
العراقي، فُش�ّيَد عليه أكرب س�د يف إيران بس�عة ختزين تبلغ 5.9 مليار 
مر مكعب وقدرة إنتاج كهربائي تصل إىل 520 ميغاواط فابتلع املياه 
كله�ا. أما هنر الوند الذي يغذي دجلة يف دياىل، فاحدثت ايران كارثة 
بيئي�ة عظم�ى حني جففت النهر بالكامل يف الع�ام 2011 بعد خفض 
تدفقه يف 2005، وأبقت عى جمرى صغري يسمح بتدفق 10م3/ثا تصل 
منها فعليًا اىل هنر خانقني مر مكعب واحد/ثا فقط، فوقفت الزراعة 
وتع�رض نحو 700 الف نس�مة اىل اجلفاف. وبحس�ب جملس دياىل، 
ف�ان املحافظ�ة خترس 1000 مزارع س�نويًا. اخلب�رية يف املعهد العراقي 
لإلصالح االقتصادي مها الزيدي تؤكد أن »أكثر من 50 قرية و3000 
دونم من بس�اتني مدينة خانقني منيت ب�أرضار كبرية نتيجة لتجفيف 
النهر«، ويش�ري مدير عام مشاريع الري والبزل يف وزارة املوارد املائية 
عيل هاش�م )2012( أن »إيران إستحوذت عى القسم األكرب من مياه 
هنر الون�د، خارقة بذلك مجيع االتفاقات السياس�ية مع العراق حول 
املياه«، ووضح املركز العاملي للدراسات التنموية الربيطاين ان »ايران 
تستعمر 60 باملئة من مياه الوند، ما تسبب يف تدمري األرايض اخلصبة، 
وهجرة االهايل وتراجع اإلنتاج الزراعي بنسب كبرية وصلت إىل 80 

يف املئة مع ترٍد كبري يف جودهتا«.

مل تكت�ف إيران حيج�ب املياه احللوة، فاس�تخدمت الروافد اجلافة 
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لدف�ع مياه البزل املاحل�ة باجتاه االرايض العراقية. حت�ى أن تلك املياه 
الض�ارة غمرت جزءًا كبريًا من الرشيط احلدودي بني العراق وإيران 
عن�د الب�رصة، ب�ام فيها خماف�ر حدودية، م�ا اضطره�ا اىل االنكفاء اىل 
العم�ق العراق�ي هرب�ًا م�ن االذى ومن فيض�ان حمتم�ل. ويف ترشين 
الث�اين/ نوفمرب 2017 بلغت مس�تويات مياه البزل املاحلة القادمة من 
إيران منسوبًا مرتفعًا غري مسبوق ما هدد باهنيار السدة الرابية البدائية 
)وهي من خملفات سدود احلرب العراقية – االيرانية(. وهدد السيل 
املال�ح بغزو البرصة التي تعاين اصاًل م�ن امللوحة والتصحر وتقلص 

االرايض الزراعية والتلوث النفطي وزيادة الرسطانات.

ينتق�د النائب الس�ابق مجال املحم�داوي أداء اإليرانيني يف تلويث 
البيئة العراقية وتدمري ُبنيتها الزراعية، حني ُيشري اىل ان طهران تتعمد 
»اغ�الق الكارون وفتح الس�يل املالح للمبازل نح�و أراضينا )...(. 
نس�بة امللوحة االن باتت 8000 جزء لكل مليون لير بمنطقة سيحان 
الش�هرية بالبس�اتني والنخيل، فيام النس�بة بمركز املدينة 3000 جزء، 
ويف كلتا احلالتني النس�بة تتجاوز املعدل الطبيعي بكثري«. ووفقًا لبيان 
»مديري�ة زراع�ة الب�رصة« يف 2009، ف�إن املد امللحي االي�راين أحلق 
أرضارًا كبرية باملناطق قرب ش�ط العرب بعمق 100 كلم. وبحس�ب 
مدير ماء البرصة فإن الركيز امللحي القادم من املصدر )البحر + مياه 

البزل االيرانية( زاد بشكل خميف بدءًا من متوز /يوليو 2017.

الب�شرة تغرق بامللوحة
تعاين مدينة البرصة من مش�كلة ملوحة قديم�ة، نظرًا لوقوعها يف 
أق�ىص اجلن�وب ورداءة املي�اه الواصل�ة اليها بعد مس�ري طويل داخل 
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األرايض العراقي�ة لنه�ري دجل�ة )1300 كل�م( والف�رات )1000 
كل�م(، والتل�وث الذي حتمل�ه تلك املي�اه نتيجة الري واالس�تخدام 
املنزيل والصناعي، إضافة ملا س�ببه التجفيف املتعمد لالهوار من قبل 
النظام الس�ابق يف تسعينيات القرن الفائت، وشق هنر ثالث لترصيف 
مياه املبازل من ش�امل بغداد، بطول 565 كلم، والذي يصل اىل شامل 
نقط�ة احلدود بني قضائي املدينة والزبري لريتبط بقناة املصب العام اىل 

البحر.

وحتى اليوم، تتغذى البرصة، كحل هٍش أنشئ العام 1997 )حني 
ش�ق النظام الس�ابق »قناة وفاء القائد«( من منطقة البدعة )تبعد 240 
كل�م( املتفرع�ة من إحدى ذنائب ش�ط الغراف، وهو قن�اة ريٍّ تطلع 
من هنر دجلة إىل »لگش« بطول 130 كلم، شقها يف 2400 ق.م امللك 

»انتيمينا«.

يف العام 2013 حمت الس�لطات االيرانية هنر الكارون من الوجود 
بتجفي�ف املجرى املتجه اىل العراق، بعد ان كان يدفع ب�14 مليار مر 
مكع�ب من املياه العذبة س�نويًا يف ش�ط العرب، وقد إحتج الس�كان 

العرب يف االحواز عى السياسة املدمرة للبيئة يف املنطقة.

قن�اة البدع�ة املنطلق�ة من جن�وب النارصي�ة، لدهيا م�ن اخلطورة 
البيئي�ة ع�ى صحة الس�كان يف الب�رصة ما جيعله�ا قناة حتم�ل املوت 
واالم�راض اليهم عرب املياه، وفقًا للدراس�ة الت�ي اعدها وزير املوارد 
املائي�ة حس�ن اجلن�ايب ح�ني كان ممث�ل الع�راق ل�دى منظم�ة الغذاء 
والزراع�ة الدولي�ة واملنظ�امت الدولي�ة األخرى يف روما. وبحس�ب 
»منظم�ة االغذي�ة والزراع�ة العاملية« فه�ذا »النهر الثال�ث« محل منذ 
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افتتاح�ه )1992( ولغاي�ة )1995( نحو 17 ملي�ون طن من االمالح 
اىل البح�ر. وأدى تناق�ص املي�اه العذبة يف البرصة اىل صعود اللس�ان 
امللح�ي القادم م�ن البحر ومياه املبازل االيراني�ة، ووصوله اىل اعامق 
غ�ري متوقع�ة عند ناحي�ة العكيكة يف حمافظ�ة ذي قار، بنس�بة ملوحة 
بلغ�ت ppmm 5500. لكن مع صيف العام 2018 واندالع انتفاضة 
الب�رصة، بل�غ الركيز امللحي يف ش�ط الع�رب ppmm 35.000. ما 
يعن�ي ملوحة قاتلة تس�ببت بتس�مم نح�و 130 الف ب�رصي ونفوق 
اجلواميس وتعطل الزراعة بالكامل. نس�بة امللوحة القاتلة هي نصف 
نس�بة ملوحة البحر البالغ�ة ppmm 60.000. بينام امللوحة الطبيعية 

جيب ان تكون بحدها االعى ppmm 600 فقط.

ا�راق ال�شغط على ايران
ختتلف اوراق الضغط العراقية عى ايران مما عليه مع تركيا. فايران 
تتمتع بنفوٍذ اسطورٍي واسع يف العراق، وتتحكم باملفاصل السياسية 
واالقتصادي�ة واالمنية فيه، ويتداخل نفوذها بامتالكها س�لطة إِبطال 
أي ضغ�ط لبغداد عليه�ا، وازاء التجاوزات االيراني�ة، تقمع طهران 
أي انتقاد واضح ومعلن ورسمي من قبل بغداد لسياساهتا اال بحدود 
احلفاظ عى كارتونية الكيان السيايس عرب مذكرات احتجاج نادرة ال 
تتجاوز اصابع اليد الواحدة بضغط امريكي، ردًا عى اخلروقات التي 

تقوم هبا ايران عى احلقوق واملصالح العراقية.

فامللف االيراين – العراقي بعد العام 2003 شائك ومعقد، انطالقًا 
من مبدأ حيازة طهران عى حق احتكار القرار الشيعي لصاحلها مقابل 
تدعيم النظام اجلديد من االهنيار، وحتت س�قف املبدأ تتحرك طهران 
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يف ترس�يخ نفوذها االقتصادي واالمني خدم�ة ملرشوعها يف املنطقة. 
واستغلت ايران س�قوط النظام السابق لتربر سياساهتا املائية وغريها 
العدائية جتاه العراق، بعد ان ضمنت ان اتفاقية اجلزائر )1975( باتت 
الغيًة من قبل النظام اجلديد، وهو ما اعلنه من طهران الرئيس السابق 

جالل طالباين يف زيارته اليران يف كانون االول 2007. 

تعت�رب ايران العراق رئ�ة اقتصادية مفتوحة تقوم بانعاش�ها وتوفر 
هلا متنفس�ًا عميق�ًا ملوازنة اقتصادها املرّنح، وك�ام فعلت ُتركيا فعلت 
ايران لكن عى نحو اقس�ى نظرًا لنفوذها املتمثل باجلامعات السياسية 
والفصائل امُلسلحة التي تديرها او تؤثر عليها، فهي متلك سجاًل هائاًل 
لنم�ط الزبائنية التي صنعتها طه�ران يف ادارة ملف املعارضة العراقية 
والت�ي انتقلت لتكون قلب الس�لطة اجلديدة يف بغ�داد، وخالل فرة 
الوجود االمريكي القوي يف بغداد )2003 – 2006( مل تس�تطع ايران 
احداث خرق مبارش يضمن هلا استفادة ممنهجة من الوضع العراقي، 
لك�ن مع تش�كل اول حكومة دائم�ة وكاملة الوالية )ن�وري املالكي 
2006 - 2014(، وضع�ت طهران خطة قطف ثامر البس�تان العراقي 
الوفري بوجود دافعي فاتورة الرعاية بحقبة املعارضة، وبدأت السلطة 

اجلديدة تسديد اقيام الصرب االيراين.

كش�فت موجة االحتجاج�ات االخرية يف ايران عن اقتصاٍد ش�به 
منه�ار ل�وال الرئ�ة العراقي�ة املفتوح�ة التي ُتعجل بس�د ثغ�رة العوز 
االي�راين، فق�د تضاعف التب�ادل التج�اري مع العراق خ�الل العقد 
االخ�ري 17 مرة. ووفق�ًا للملحق التجاري االي�راين يف العراق حممد 
رض�ا زادة، ف�ان حجم التبادل التج�اري بني البلدين يبل�غ 13 مليار 
دوالر س�نويا يف الع�ام 2017، م�ن ضمنه 6 ملي�ارات و 200 مليون 
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دوالر صادرات سلع غري نفطية ايرانية اىل العراق. 

فيام يش�ري رئيس غرفة التجارة االيرانية العراقية املشركة حييي آل 
اس�حاق، اىل إمكانية ارتف�اع قيمة حجم التب�ادل التجاري بني إيران 

والعراق اىل اكثر من 20 مليار دوالر سنويا.

ب�دأت املاكن�ة االيرانية اجلش�عة باس�تحالب ال�ضع العراقي يف 
الع�ام 2006، ففي العام 2005 بلغت الصادرات االيرانية اىل العراق 
790 ملي�ون دوالر فقط، ويف عام 2006 بلغ حجم الصادرات مليار 

دوالر، حيث مل يس�تجب السوق العراقي ملتطلبات التجارة مع ايران 
السيام مع السلع واملنتجات رديئة الصنع والنوع، واالنفتاح العراقي 
عى املس�تورد من تركيا واالردن والس�عودية والدول اخلليجية، قبل 

ان تشتغل املاكنات االيرانية وادواهتا الداخلية عى بدعة املقاطعة. 

لكن مع حلول العام 2006 تّغري العوز االيراين اىل ارتياح بوصول 
نوري املالكي اىل احلكم، فأثمر عن تش�كيل جلنة للتنمية االقتصادية 
ب�ني البلدين واتفاقية أمني�ة غامضة، فأرتفع حج�م الصادرات اىل 4 
ملي�ارات و439 ملي�ون دوالر يف 2010، فض�ال ع�ن التحوي�الت 
البنكية بالعملة الصعبة وغس�يل االموال بدءًا من العام 2010 وحتى 
الع�ام 2014 )الفرة الثانية حلكم املالك�ي( النقاذ النظام االيراين من 

االهنيار بظل حاجته اىل )الدوالر( بظل العقوبات الدولية.  

تراه�ن ايران عى الع�راق كظهري اقتصادي قوي يؤمن هلا توس�ع 
س�يايس ونفوذ أمني بكامل املنطقة، فهي هُتّيمن عى مخس�ة مسارات 
جتاري�ة بغط�اء اس�تخباري قوي ع�رب الع�راق، االول يغط�ي املنطقة 
اجلنوبية عرب منفذ الش�الجمة – البرصة، الثاين منفذ الشيب – العامرة، 
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الثالث مهران – بدرة وجصان )الفرات االوسط(، الرابع زرباطية – 
دياىل )اعايل بغداد باجتاه احلدود الس�ورية – طريق احلرير(، اخلامس 
عرب منافذ اقليم كردستان شامالً، من خالل هذه الشبكة تبتدع طهران 
هلا خارطة اقتصادية متعددة التوظيفات، بّينام ُتعرقل الطريق االمريكي 
غرب العراق لتنشيط التجارة مع االردن والسعودية والنقل البحري 
انطالق�ًا من مين�اء ام قرّص. حتاول اي�ران قطع الطري�ق عى الطموح 
الس�عودي باالس�تثامر يف االنب�ار بمعارض�ة مرشوع الطري�ق الدويل 
ومنع الرشكات االمريكية من العمل عرب جماميعها املس�لحة املنضوية 

يف اطار احلشد الشعبي.

في�ام خت�وض رصاعًا م�ع تركيا لتأم�ني الطريق الصاع�د من دياىل 
اىل التلعف�ر ومن�ه اىل العم�ق الس�وري، فركي�ا ت�رى بتّلعف�ر عق�دة 
املواص�الت الت�ي تقطع عى االي�راين دعم نظام االس�د وحتد من اية 

تغيريات ديموغرافية لصاحلها، وتشاطرها بالرؤية واشنطن.

فق�د العراق واحدة م�ن اوراق الضغط عى طه�ران حني تواطئ 
معه�ا باخ�راج اجلامع�ة االيرانية املعارض�ة »جماهدي خلق« وُينس�ق 
معه�ا امنيًا الحتواء ح�زب احلياة احلرة االي�راين )بيجاك( فضال عن 
اجلامعات االيرانية االخرى املعارضة ش�امل العراق. مل تدع بغداد هلا 
قوة امام طهران اال وتنازلت عنّها، فبقّيت مكش�وفة امام السياسات 

االيرانية املغالية بالضر، ومنها مشكلة املياه.

ورغ�م السياس�ة االيرانية العدائي�ة ما خيص عرقلة االس�تثامرات 
وبن�اء امليليش�يات واالحلاح بال�ضر املائ�ي، اال ان مرجعية النجف 
املتصدية للش�أن الس�يايس يف العراق، مل تقرح اية وس�اطة لتخفيف 
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الضغ�ط االيراين، رغ�م مكانتها العميق�ة لدى اروق�ة احلكم الديني 
هن�اك، ومل تس�تخدم ايًا م�ن نفوذها الق�وي يف ترتيب العالق�ة املائية 
ب�ني الع�راق وايران، بل ظ�ّل التدخل االيراين خ�ارج اهتامم النجف 
التي ظّل�ت حائرة بالرصاع التقليدي مع مراك�ز القوى الدينية يف قم 

ومكتب املرشد االيراين. 

وع�ى مقس�م االزمة الكردية، ف�أن طهران كام انقرة تش�عر باهللع 
م�ن فك�رة اقام�ة الدولة الكردي�ة، وحني ق�رر الكرد االس�تفتاء عى 
االنفصال يف ايلول املايض، قادت طهران حتت غطاء رئيس احلكومة 
حيدر العبادي عملية االنتقام من اربيل باس�تاملة احد اجنحة االحتاد 
الوطن�ي الكردس�تاين امُلقّرب تارخيي�ًا منها، وانتزع�ت كركوك الغنية 
بالنف�ط، وكعمول�ة عاجلة الدف�ع ابرمت طهران بعد ميض ش�هرين 
عى عجٍل مع وزارة النفط التي يرأس�ها وزي�ر مقّرب من رئيس تيار 
احلّكم�ة عاّمر احلكي�م، اتفاق مريب يقيض بمقايض�ة 60 ألف برميل 
يوميًا من خام كركوك املنتج بنفط إيراين للتس�ليم يف جنوب العراق، 

لكنها مل تغلق منافذها التجارية مع االقليم بعّز االزمة.

الي�ران مّروحة اس�تفادة من النفط والغاز واس�عة ج�دًا، تتضمن 
رشاء الع�راق لكمي�ات هائلة م�ن الوقود االيراين والغاز يوميًا لس�د 
احلاج�ة املحلي�ة، فضاًل عن خط�وط النقل الكهربائي الت�ي ان تأخر 
العراق يومًا واحدًا عن سداد اقساط الدفع، تقوم السلطات االيرانية 
بقطع فوري دون التفكري بحاجة العراق املاسة السيام بفصل الصيف. 

تعم�ل الس�لطات االيراني�ة بالعالقة م�ع العراق ع�ى مبدأ فصل 
امللف�ات وتعدد مراك�ز القرار، بمعن�ى ان طهران ُتغ�رق بغداد بعدد 
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كب�ري م�ن االتفاق�ات الثنائية مع مفاص�ل صغرية يف اجلس�م االيراين 
لقطع الطريق امام أي حماولة عراقية اللغائها او تعديلها او تس�ويفها 

اذا ما ارتبطت بدفوعات مالية. 

وال يب�دو ان بغداد تنوي الضغط عى طهران باالس�تفادة من أي 
ورقة متاحة، بل متيض كالعادة بسياس�ة تفادي املش�اكل رغم تفاقمها 
وعصياهنا عى احلل، وبالنتيجة فأن املش�كلة املائية س�تخلف ارضارًا 

كارثية عى مستقبل العراق كدولة مستقلة او جمتمع يعاين التفكك.
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ش�كلت انتفاض�ة الب�رصة )2018( بارق�ة أمل ب�أن ُيغ�رّي النظام 
الس�يايس يف الع�راق م�ن أدائ�ه ويرشع بجدي�ة أكرب بعملي�ة إصالح 
تتج�اوز عقلي�ة املحاصصة واالس�تحواذ التي طغت عليه وتس�ببت 
بمش�كالت تفاقم�ت م�ع انس�داد األف�ق من�ذ 2003. فق�د ج�اءت 
االنتفاضة، كمحرك غاضب أهلم بقية أنحاء البالد للتعبري عن رفض 
اس�تمرار الفس�اد وتفكك النظام الس�يايس، لكن رُسعان ما اس�تغل 
»النظ�ام« الغض�ب الش�عبي وحّول�ه إىل »مقام�رة« ختض�ع لفرضي�ة 
االس�تقطاب بني طهران وواشنطن وحلفائهام. ويف اللحظة التي ظن 
العراقيون أن البرصة اس�تطاعت تغيري املعادلة، تبني أن التفاًفا خطرًيا 
حّول »االنتفاضة« إىل ورقة لرس�يخ اهلّيمنة بش�كل أكرب، وتش�كيل 

احلكومة العراقية اجلديدة وفًقا للمزاج االمريكي - اإليراين.

خزانة الرثوة 
َيعتم�ُد الع�راق ُكلي�ًا ع�ى البرول والغ�از امُلس�تخرج من حقول 
البرصة هائلة الغنى يف متويل موازنته السنوية التي يدفع منها ما نسبته 
17 % اىل االقليم الكردي يف الشامل )انخفضت اىل 12.6 % بموازنة 

2018 باتت عقبة امام تشكيل احلكومة العراقية اجلديدة( بينام البرصة 

التي يقطنها نحو )2 مليون و 972 الف نسمة( وفقًا لتقديرات وزارة 
التخطيط )2017( ال تتجاوز حصتها من موازنة البالد 5 % سنويًا يف 
احسن االحوال يذهب معظمها اىل مرشوعات دعائية فاشلة لتغطية 
رسقة تلك االموال من قبل املجموعات السياسية النافذة والتي ُيدار 
معظمه�ا من بغداد ومرتبطة بش�كل ما بطه�ران. وبالرغم من اهنيار 
البني�ة التحتي�ة يف املدين�ة، ُترص احلكوم�ة االحتادية ع�ى وقف حصة 
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البرصة من ارباح استخراج وتصدير واعادة تكرير النفط والغاز التي 
جيب ان متنح هلا كل نصف س�نة والبالغة 5 %، والتي قد توفر فائضًا 
إلعادة اعامر املدينة التي تفتقر اىل اخلدمات االس�راتيجية كالكهرباء 

واملاء وشبكة املواصالت والرصف الصحي والصحة العامة.

تاريخ الغ�شب
تعاين الب�رصة، خزانة الثروة العراقية النفطية والغازية، فضاًل عن 
موارد املوانئ التجارية واملنفذين احلدوديني مع الكويت وإيران، من 
إمهال ممنهج وسوء إدارة مع متثيل سيايس ضعيف عى مستوى صنع 
القرار الس�يادي. فرغم متثيلها يف الربملان ب�25 نائًبا، ووزيرين بقطاع 
النق�ل والنف�ط )حكوم�ة 2014 – 2018( - حرمت عى نحو مطلق 
يف حكومة )2018 – 2022( - إال إهنا ظّلت منس�ية يف خطط التنمية 
وتنش�يط االقتصاد والقضاء عى الفقر والبطالة وسط تفيش االقتتال 
العش�ائري واجلريم�ة املنظم�ة، إىل جان�ب االهنيار البيئ�ي واخلدمي 
والصحي وانتشار الرسطانات وشيوع تعاطي املخدرات، واستنزاف 
مواردها البرشية عرب جتنيدهم يف اجلامعات املسلحة »احلشد الشعبي« 

أو األجهزة الرسمية كاجليش والرشطة.

وغالب�ًا م�ا تربز يف البرصة عيوب أي نظام س�يايس حيكم العراق. 
فاالهايل هناك بس�بب طبيعة الضغوط التي يقاسوها يتبنون حركات 
االحتجاج او املناوئة دومًا. فاملدينة التي تقع يف اقىص جنوب العراق 
)550 كلم عن بغداد( تشعر اهنا جمرد ارض تستنزف مواردها وختذل 

دائاًم ويموت سكاهنا دون اكراث.

يف العام 1921، وعقب مقررات مؤمتر س�ان ريمو باعادة تقس�يم 
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املنطق�ة انطالق�ًا من اتفاق س�ايكس – بيكو، ُنزع تاج حكم س�ورية 
كمملك�ة م�ن فيص�ل االول ووضعت حت�ت »االنت�داب« الفرنيس، 
في�ام كان الع�راق خاضع�ًا ل�»االنت�داب« الربيط�اين، وكتس�وية غري 
عادلة لفش�ل »الث�ورة العربية«، ق�ررت الس�لطات الربيطانية اعالن 
الع�راق مملكة هاش�مية يعتيل عرش�ها فيص�ل االول، ال�ذي قدم اىل 
حك�م العراق عرب البحر، ونزل يف موانئ البرصة الذي كانت ترفض 

الوالية اهلاشمية. 

كان اعي�ان الب�رصة والوجه�اء واملش�ايخ البارزي�ن يطمحون اىل 
انفص�ال املدينة عن العراق واعالهنا »دول�ة« او »مملكة«، او ان ختتار 
بريطانيا )العظمى آنذاك( ملكًا عراقيًا من عائالت البرصة، لكن الرد 
الربيط�اين هل�ذا التم�رد املبكر كان بقم�ع تلك الطموحات عس�كريًا 

بقصف منازل االعيان املعرضني ونّفيهم. 

وحني تس�لم فيص�ل االول العرش، وبات يرشع ببن�اء القدرات 
العس�كرية للمملك�ة الولي�دة، مترد البرصي�ون جم�ددًا احتجاجًا عى 
قانون التجنيد االلزامي، وحينها كانت القوة اجلوية العراقية تتش�كل 
حتت األُمرة الربيطانية يف 22 نيس�ان 1931. فشنت القوة اجلوية اول 
عملي�ة هلا بعد نحو 3 اش�هر فقط هجومها االول إلمخاد مترد عش�ائر 
ش�امل الب�رصة املعرضة ع�ى التجني�د االلزامي يف 17 مت�وز/ يوليو 
1931، فقصف�ت قرى الرمحاني�ة الواقعة االن ضمن احلدود االدارية 

ّينة«، وهي ذات املنطقة الذي س�قط فيها اوائل القتى يف  لقض�اء »امْلدَّ
احتجاجات البرصة يف العامني )2015( و)2018(.

ُيص�در العراق – كمعدل - 4.3 ملي�ون برميل يوميًا، بينها 3.5 
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ملي�ون برميل يوميًا فقط من حقول البرصة ع�رب موانئها والعوامات 
االحادي�ة املطلة عى اخللي�ج، لكن املدينة تعاين من امهاٍل وكأهنا قرية 
بائس�ة متوت م�ن العطش، وينتح�ر الناس فيها م�ن الفقر، وهيلكون 
م�ن االصاب�ة بالرسطان�ات نتيج�ة التل�وث واملخ�درات واالقتتال 

العشائري.

تطف�و الب�رصة عى بح�ر هائل م�ن النفط، فهي متل�ك 15 حقاًل 
نفطيًا عمالقًا، ويقدر االحتياطي املثبت ب� 65 مليار برميل، يش�كل 
نحو 59 % من االحتياطي النفطي العراقي، بينام تش�ري املس�وحات 
اجليولوجي�ة لل�رشكات النفطي�ة الت�ي تعم�ل االن يف املدين�ة، ان 
االحتياطي سريتفع اىل 80 مليار برميل مستقباًل مع اكتشاف مكامن 

جديدة. 

في�ام ُق�درت تكلفة استكش�اف الربمي�ل الواحد م�ن النفط اخلام 
يف الب�رصة بحوايل 0,1 ـ 0,4 س�نت/ برميل - حس�ب طبيعة احلقل 
النفطي املكتشف - وقدرت يف حقيل الزبري والرميلة واحلقول القريبة 

منها ب� 1,570 دوالر لكل برميل. 

ورغ�م الغن�ى اهلائل للمدينة التي يس�كنها نحو 3 ماليني نس�مة، 
يعيش نحو 40 % منهم حتت خط الفقر، مع نسبة بطالة يقدرها جملس 
ادارة املدينة بنحو 50 % من االيدي العاملة فيها، وبام نس�بة 7.8 % 
من مؤرش البطالة عى مستوى البالد، لكن االنظمة السياسية املتعاقبة 
تنظر اىل الثروة البرشية املهملة عى اهنا خّزان نموذجي يف الرصاعات 

العسكرية او املسلحة. 

فخالل احلرب العراقية – االيرانية، كانت البرصة مرسحًا مفتوحًا 
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حلرب دامية ورشسة، ومرارًا حاول االيرانيون احتالهلا متهيدًا لعزهلا 
واهن�اء احلرب واس�قاط النظام يف الع�راق، ونتيجة لل�رصاع دمرت 
املدينة وتغرّيت معاملها وميزاهتا الزراعية واالجتامعية ونظامها البيئي 
الدقيق القائم. فخرست املدينة نحو 30 مليون نخلة مل يتبق منها االن 
سوى اقل من 3 ماليني فقط تعاين من االمراض وشح املياه والتلوث 
والتجريف من الرشكات النفطية الطامعة باالس�تحواذ عى مزيد من 

االرايض لتوسعة الرقع االستكشافية واالستخراجية.

مل حت�ظ الب�رصة باع�امر او تنمي�ة منذ الع�ام 1989. كان�ت عملية 
حم�دودة للغاية ومقت�رصة عى احياء وبلدات حم�ددة آنذاك، واهلدف 
كان سياس�يًا العتب�ارات العداء مع اي�ران. اما االن ف�ان املدينة التي 
كان�ت حمج�ًا للخليجي�ني للروي�ح واالس�تجامم، باتت مكب�ًا هائاًل 
للنفاي�ات وع�رشات االطن�ان م�ن الس�خام االس�ود يغط�ي س�امء 
املدين�ة في�ام درج�ات احل�رارة تتج�اوز 60 مئوي�ة م�ع تصح�ر يبلع 
املدين�ة وحيارصه�ا اىل جرف ش�ط الع�رب الراكد ال�ذي بات بحرية 
ش�ديدة الُسمية. س�جلت الس�لطات الصحية نحو 130 الف اصابة 
تس�مم باملياه املاحلة امللوث�ة، بمعدل 1000 اصابة يومي�ًا. عوضًا عن 
االصابات الرسطاني�ة املتفاقمة منذ حرب اخلليج الثانية العام 1991 

والتي كانت البرصة بوابة ومرسحًا مؤملًا هلا.

عق�ب اهلزيم�ة املتوقع�ة يف حرب اخللي�ج 1991، كان�ت البرصة 
بواب�ة االنتفاض�ة عى النظام آن�ذاك جراء اخلطوة غري املس�ؤولة التي 
اقدم عليها صدام حس�ني. تلك االنتفاضة تشبه اىل حد كبري انتفاضة 
الب�رصة 2018، جله�ة االس�تياء م�ن االوض�اع املردي�ة يف املدين�ة 

واملستقبل الغامض.
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خ�رج  وحين�ام  االن.  بالب�رصة  حتي�ط  الكئيب�ة  الظ�روف  ذات 
البرصي�ون وه�م غاضبون كان بس�بب االمه�ال الذي ب�ات ُعّرفًا يف 
ادبيات احلكومات املتعاقبة، حماولني حتقيق مطالب خدمية اساس�ية، 
لكن الرصاع الس�يايس واالس�تقطاب االقليمي حّول ذلك الغضب 

اىل لعبة مقامرة راح ضحيتها البرصيون جمددًا.

ثر�ة تنفث ال�شموم
الث�روة النفطي�ة اهلائل�ة تنفث يومي�ًا اطنان�ًا مميتة م�ن االنبعاثات 
الس�وداء الس�امة يف س�امء املدينة، وبات�ت غري حمط ترحي�ب من قبل 
االهايل الذين يعانون االصابة من خمتلف انواع الرسطانات. تس�جل 
يومي�ًا من 15 – 20 اصابة بالرسط�ان يف البرصة بني االطفال - وفقًا 
الدارة مستش�فى الطف�ل املعن�ي ب�االورام ال�ذي ُبني بام�وال ُمنحة 

امريكية دون أي مسامهة من اموال نفط البرصة -.

وكخريطة رقمية لالصابات حيي مركز السيطرة عى الرسطان يف 
املدينة والذي يعاين من نقٍص حاٍد بالعالجات ويعجز عن اس�تيعاب 
الزيادات املضطردة باالصابات، انه اس�تقبل منذ العام 2005 وحتى 
الع�ام 2010 مثاًل، نحو 9000 الف اصاب�ة، ما يمثل 8 اضعاف عدد 
االصاب�ات يف عق�د التس�عينيات ُكله�ا حتت وط�أة احلص�ار الدويل 
الرهيب، اذا س�جلت 1160 حالة فقط آنذاك – وفقًا للمركز – لكن 
تبقى الش�كوك حتوم ح�ول مدى دقة هذه االحص�اءات )احلكومية( 
ازاء حج�م الكارث�ة الت�ي تعاين منه�ا املدين�ة واضطرار الُس�كان اىل 
الع�الج خارج الع�راق هربًا من انتظ�ار مواعيد العالج�ات التي قد 

تتأخر اشهرًا.
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ويت�وزع املواطنون يف الب�رصة عى مس�احة 19.070 كلم مربع، 
وه�ي مس�احة املدين�ة التي تتمت�ع بحدود قلق�ة وتس�بب الكثري من 
املتاع�ب م�ع 3 دوٍل هي ايران، الس�عودية، والكوي�ت، وبينام اقرب 
امل�دن املج�اورة يف تلك البل�دان تتمتع بجودة حي�اة افضل، تغوص 
الب�رصة يف رم�ل التصحر واملش�كالت االمني�ة وانتش�ار املخدرات 
واهنيار اخلدمات وتفيش الفس�اد وهّيمنة امليليشيات الشيعية املرتبطة 

بنظام والية الفقيه يف طهران عى نحو عقائدي وثيق.

التق�شف ال�شاحق
فمن�ذ ت�ويل حيدر العب�ادي رئاس�ة احلكوم�ة الس�ابقة )2014 – 
2018(، وه�و ُيامرس سياس�ة مالية متقش�فة للغاية عززت من امهال 

البرصة وُتفاقم مش�كالهتا اخلدمية. ويتحجج رئيس الوزراء الس�ابق 
بان�ه »يقط�ع االموال ع�ن الفاس�دين« في�ام كان الُس�كان يف البرصة 
يعان�ون من ارتفاع درجات احلرارة اىل مس�تويات قاتلة وس�ط ش�ح 
املي�اه وارتف�اع ملوحته�ا وتلوثه�ا فضاًل ع�ن ارتفاع نس�ب االصابة 
بالرسطان وانحسار الزراعة مع اس�تيالء الرشكات النفطية االجنبية 
عى مزيد م�ن االرايض الزراعية بوصفها »حُمرمات نفطية«. وانعدام 

اية مرشوعات جديدة تستوعب اعداد البطالة اهلائلة. 

ومع قلة تدفق االم�وال اىل املحافظة اجلنوبية البعيدة وقفزة النمو 
الُسكاين غري املتوقعة فأن البرصة باتت متثل خزينًا هائاًل من العاطلني 
ع�ن العم�ل الذي�ن يفك�رون يومي�ًا باالنتقام م�ن احلكوم�ة والنظام 

السيايس. بينام االمية منترشة بشكل كبري.

املفارق�ة، حني اندلعت االنتفاض�ة اواخر حزيران/ يونيو 2018، 
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ح�اول العب�ادي ان يغامر جم�ددًا بمنح البرصيني مزي�دًا من الوعود، 
فاعل�ن ع�ن ختصي�ص 10 االف وظيف�ة جدي�دة. فتق�دم 300 الف 
ش�اب برصي للحصول عليها. رسعان ما قالت وزارة املالية ان هذه 
الوظائ�ف ومهية وال يمكن تغطي�ة نفقاهتا من املوازنة. فموازنة العام 
2018 مل ختصص امواالً خللق وظائف جديدة، وهذا سينس�حب عى 

موازنة العام 2019. زاد ذلك من غضب الشباب يف البرصة.

عاش�ت الب�رصة أعواًم�ا رهيب�ة بع�د الع�ام 2003، فاالحت�الل 
الربيط�اين واي�ران ح�ّوال املدينة إىل ثكنة عس�كرية وس�احة مواجهة 
وتصفية حس�ابات واس�عة. منذ 2003 وحتى 2009 حني انس�حب 
الربيطانيون، ذابت املدينة يف س�ائل ح�ارق، واختفت مالحمها املدنية 
الش�هرية. فالب�رصة كان موطنًا ثقافًيا وموس�يقًيا واجتامعًيا، لكن بدأ 
اضمحالهلا بدًءا من ثوران مدافع احلرب مع إيران )1980( وهزيمة 
اخللي�ج الثانية )1991( واحلصار االقتصادي املريع حتى 2003، وما 
تاله من رصاع مرير بني الربيطانيني واجلامعات والفصائل املس�لحة، 
إم�ا املدعومة م�ن إيران أو تلك الت�ي تغّولت لتس�تحوذ عى املدينة. 
وطيل�ة 15 عاًم�ا، كانت امل�وارد ُتس�تنزف واخلدمات تنهار وش�بكة 

الفساد تتسع.

يف 2010 وعقب انس�حاب الربيطاني�ني، اندلعت يف البرصة أول 
احتجاجات ش�عبية ضد اهنيار اخلدمات وغياب الكهرباء شبه التام، 
وال س�يام يف موس�م الصي�ف الاله�ب. وس�قط اول قتي�ل من اجل 
»الكهرب�اء« يف البرصة والبالد يف حزيران/ يونيو 2010، وهو حيدر 
املالك�ي )27 عام�ًا – متزوج ول�ه 3 اطفال( مطالًبا بحقوق أساس�ية 

فشل بتأمينها النظام اجلديد.
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ُم�ذ ذاك العام، كانت البرصة تغيل مع اكتظاظ الُس�كان والضغط 
اهلائ�ل عى منظومة اخلدمات والُبنى التحتية املتهالكة. ويف حزيران/ 
يونيو 2015 اندلعت احتجاجات أعنف، س�قط ضحيتها شاب يافع 
ين�ة - التي قصفها امللك فيص�ل العام 1933.  يف البل�دة – قض�اء امْلدَّ
وب�ات الياف�ع منتظر احللف�ي )17 عاًما( رم�ًزا لالحتج�اج يف أنحاء 
الب�الد. لكن األوضاع كانت تزداد س�وًءا، ومن البلدة نفس�ها وأمام 
بواب�ة حقل نفطي عمالق )الرميلة الش�املية( اندلعت االحتجاجات 
الدامية جمددًا يف عموم البالد بعد مقتل س�عد املنصوري )26 عاًما – 

متزوج وله ثالثة أطفال( يف متوز 2018.

غالبي�ة البرصي�ني يعانون م�ن ازمات نفس�ية حادة ج�راء كل 
هذه املش�كالت والش�عور العميق االضطهاد الذي يدفع بالنهاية 
اىل االنتحار مب�ارشة، او الذهاب اىل تظاهرة ومواجهة الرصاص 

احلي. 

أش�علت دماء املنصوري االحتجاجات يف س�ت حمافظات شيعية 
جن�وب الع�راق. تعامل�ت الس�لطات – كالعادة - بامه�ال مع فورة 
االحتجاج�ات اجلدي�دة، واعتربهت�ا مثل س�ابقاهتا باهنا س�تنتهي مع 
ضغط القمع االمني، لكن تفجر الوضع عى نحو دموي. س�قط 20 
حمتًجا ومئات اجلرحى يف املحافظات امُلحتجة. أما يف البرصة وحدها، 
فب�دًءا م�ن مقتل املنص�وري حتى منتص�ف أيلول/ س�بتمرب 2018، 
س�قط 30 قتياًل ومئ�ات اجلرحى، واعتقل الع�رشات أو اخُتطفوا او 

اغتيلوا.

وم�ن املؤس�ف ان الغازات امُلس�ّيلة للدم�وع وامُلس�ببة لالختناق 
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ومع�دات القم�ع االخ�رى مس�توردة م�ن فرنس�ا واالحت�اد االوريب 
باموال نفط البرصة. 

ه�ذا الغليان الش�عبي كان يقوده ُش�بان صغار متحمس�ون لتغيري 
واقعهم املزري. وإزاء هذا احلامس، كانت القوى املضادة من أحزاب 
فاس�دة وميليش�يات إجرامي�ة إىل جانب طهران وواش�نطن، يغذون 

االحتقان وينتظرون الفتيل الذي سيشعل بارود البرصة.

املطالب اخلدمية، واالس�تياء البالغ من الفشل احلكومي، ورفض 
حتّك�م امليليش�يات واهليمن�ة اإليراني�ة، واهني�ار اخلدم�ات، وارتفاع 
البطال�ة، وتس�مم املياه وامللوح�ة، كلها أش�علت االحتجاجات عى 
نح�و دراماتيك�ي، اختلط�ت في�ه أوراق األطراف كله�ا، ولعب فيه 

التخادم املبارش وغري املبارش دوًرا يف تضبيب الصورة.

تفّج�ر االزم�ة يف الب�رصة عى نح�و خميف هي�دد بس�قوط النظام 
الس�يايس اهل�ش يف الع�راق. وبين�ام االح�زاب الفاس�دة بع�د مهزلة 
االنتخاب�ات التي جرت يف ايار/ ماي�و املايض، اظهرت مدى تفكك 
النظام وس�قوطه بالبحث عن املصالح، بعد مقاطعة ش�عبية واس�عة 
لعملي�ة االقراع، بينام كانت البرصة متوت م�ن العطش وتلوث املياه 

والتسمم احلاد وغياب الكهرباء لنحو 15 ساعة يوميًا. 

هيمنة اإيران
يتوزع املواطنون يف البرصة عى مساحة 19.070 كلم مربع، وهي 
مساحة املدينة التي تتمتع بحدود قلقة وتسبب الكثري من املتاعب مع 
3 دوٍل هي ايران، الس�عودية، والكويت. وبينام اقرب املدن املجاورة 
يف تل�ك البلدان تتمتع بج�ودة حياة افضل، تغ�وص البرصة يف رمل 
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التصحر واملش�كالت االمنية وانتش�ار املخدرات واهني�ار اخلدمات 
وتفيش الفساد وهّيمنة امليليشيات الشيعية املرتبطة بنظام والية الفقيه 

يف طهران عى نحو عقائدي وثيق.

تلك املجموعات املسلحة التي متلك واجهات سياسية وتتصارع 
عى ادارة موارد املدينة، واالس�تيالء عى السلطة فيها، خلقت شبكة 
زبائنية من املنتفعني لصد أي حماوالت للتأثري عى مصاحلها، وهّيمنت 
عى ادارات املؤسس�ات احلكومية الت�ي تدر امواالً ضخمة كاملوانئ، 
او االمني�ة بمحاصصة عى اس�اس الق�وة، بّينام تس�تقطب املزيد من 
الش�باب العاطلني ليكون�وا مقاتلني لدهيا كخزان ب�رشي هائل ُيقبل 

عى املوت واالنتحار هربًا من بؤس اقتصادي ويأس من املستقبل. 

للب�رصة مع ايران منفذ بري وجتاري وحدود طويلة معقدة، ومن 
خالهل�ا هت�رب انواع املخ�درات اجلي�دة والس�يئة، لكن الس�يئة اكثر 
ومنه�ا م�ادة )Crystal Meths( التي تؤدي بعد اش�هر من التعاطي 

اىل االنتحار املؤكد. 

غالب�ًا م�ا توصف الب�رصة يف ادبيات تلك امليليش�يات التي يقاتل 
بعضها يف سورية دعاًم لنظام بشار االسد، بأهنا »مدينة الشهداء« واهنا 
قدمت خالل السنوات االربع املاضية نحو 10 آالف قتيل وعرشات 
آالف من اجلرحى املعاق�ني. وتزعم اهنا بذلك تواجه خمططًا »خبيثًا« 

للقضاء عى الشيعة الفقراء. 

لكن احلقيقة، ان تلك امليليش�يات تزيد من فقر العائالت الشيعية 
يف الب�رصة وتعط�ل التنمي�ة واخلدم�ات وت�رسق االم�وال وتتورط 
بتهري�ب الس�الح واملخدرات، لتدف�ع باليافع�ني واملتخرجني اجلدد 
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اىل مناط�ق قت�ال بعيدة ع�ن منازهلم ليع�ودوا اىل مدينتهم جمرد جثث 
هامدة، وتعلق صورهم يف الشوارع وهم يبتسمون بمرارة يف حلظات 

كانوا يتمنون فيها حياة اكثر انصافًا وعدالة.

اعتاد البرصيون يف مواسم الصّيف الالهبة، حينام تصل درجات 
احل�رارة اىل 60 درج�ة مئوية م�ع رطوبة خانقة تتج�اوز 80 % عى 
التظاه�ر هبيس�ريا ض�د احلكوم�ة املتعالي�ة يف بغ�داد وحكومته�م 
الضعيفة يف البرصة، وكال احلكومتني فاسدتني، دون ان يتغري الواقع 
ال�ذي بات يزداد س�وءًا وخطورة، ويف كل م�رة كانت قوات االمن 
تواج�ه تلك التظاهرات بعنف مف�رط بحجة محاية االبنية احلكومية 
وعدم خرق »االس�تقرار«، لكن اهلدف هو ارعاب الناس وابقائهم 
يف املنازل التي تشبه افران النار احلجرية دون ان يشعروا باالسى من 

اجل انفسهم.

ح�شار املياه
تتوقع املؤرشات املائي�ة العاملية، وابرزها »مؤرش االجهاد املائي«، 
ان العراق س�يكون ارضًا بال اهنار بحدود 2040، ولن يصل النهران 
العظي�امن )دجلة والفرات( اىل املصب النهائي يف اخلليج. وبعد ثامين 
اع�وام )2025( س�تكون مالم�ح اجلفاف الش�ديد واضح�ة جدًا يف 
عم�وم العراق م�ع جفاف ُكيل لنه�ر الفرات باجت�اه اجلنوب، وحتول 
دجل�ة اىل جمرد جمرى مائ�ي صغري حمدود املوارد. والبرصة س�تموت 

من العطش.

قطع�ت إيران يف الس�نوات العرش االخرية نحو 35 رافدًا رئيس�يًا 
كانت متر يف العراق، فخرس 80 يف املئة من مصدر املياه. إيران غرّيت، 
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وبخط�وة احادية، مس�ار أهم رافدين مه�ا »الوند« و»ال�كارون«، ما 
ارّض كثريًا باملساحات الزراعية الواسعة يف البرصة )جنوب( وواسط 
)جنوب رشق( ودياىل )شامل رشق(. يف العام 2011 اقرت احلكومة 
االيرانية مرشوعًا لبناء 152 س�دًا، بعضها للتحكم و»اس�تنقاذ« املياه 

الداخلة اىل العراق.

قطع�ت ايران عى مراحل هنري ال�كارون الذي يصب مبارشة يف 
ش�ط العرب يف البرصة، والكّرخة اللذي يصب يف االهوار املش�ركة 
ب�ني )الع�امرة النارصية والبرصة( وحيافظ عى منس�وب املياه العذبة، 
واقامت عى هنر الكارون لوحده 15 سدًا وناظاًم للسيطرة حتى العام 
2009. ويف الع�ام 2013 حمت الس�لطات االيرانية هن�ر الكارون من 
الوج�ود بتجفيف املجرى املتجه اىل الب�رصة، بعد ان كان يدفع ب�14 

مليار مر مكعب من املياه العذبة سنويا يف شط العرب.

حّولت طهران هن�ر الكارون لتغذية هنر »زاينده رود« يف اصفهان 
بع�د ان قلت مناس�يبه، ام�ا هنر الكرخة الذي يص�ب يف هور احلويزة 
العراقي، فُش�ّيَد عليه أكرب س�د يف إيران بس�عة ختزين تبلغ 5.9 مليار 
م�ر مكعب وق�درة إنت�اج كهربائي تص�ل إىل 520 ميغ�اواط فابتلع 
املي�اه كلها. مل تكتف إيران حيجب املياه احللوة، فاس�تخدمت الروافد 
اجلافة لدفع مياه الب�زل املاحلة باجتاه االرايض العراقية. حتى أن تلك 
املي�اه الض�ارة غمرت جزءًا كب�ريًا من الرشيط احل�دودي بني العراق 
وإيران عن�د البرصة، بام فيها خمافر حدودية، ما اضطرها اىل االنكفاء 
اىل العم�ق العراقي هربًا من االذى ومن فيض�ان حمتمل. ويف نوفمرب 
2017 بلغت مس�تويات مياه الب�زل املاحلة القادمة من إيران منس�وبًا 
مرتفعًا غري مس�بوق ما هدد باهنيار الس�دة الرابية البدائية )وهي من 
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خملفات سدود احلرب العراقية – االيرانية(. وهدد السيل املالح بغزو 
الب�رصة التي تع�اين اصاًل من امللوح�ة والتصح�ر وتقلص االرايض 

الزراعية والتلوث النفطي وزيادة الرسطانات.

وبحس�ب فحوص�ات دائ�رة املياه يف الب�رصة، فأن نس�بة امللوحة 
بلغت 8000 جزء لكل مليون لير بمنطقة سيحان الشهرية بالبساتني 
والنخي�ل س�ابقًا، في�ام النس�بة بمركز الب�رصة 3000 ج�زء، ويف كلتا 

احلالتني النسبة تتجاوز املعدل الطبيعي بكثري، وهتدد بتسمم مميت.

ا�شتفزاز طهران
تق�ول مديرية زراعة البرصة إن امل�د امللحي االيراين أحلق أرضارًا 
كب�رية باملناطق قرب ش�ط العرب بعمق 100 كل�م. ويؤكد مدير ماء 
الب�رصة ف�إن الركيز امللحي الق�ادم من املصدر )البح�ر + مياه البزل 

االيرانية( زاد بشكل خميف بدءًا من يوليو 2017.

اقدم�ت ايران ايضًا عى خطوة اس�تفزازية يف يونيو املايض بقطع 
خ�ط الكهرباء ال�ذي يغذي الب�رصة لقاء اموال ضخم�ة، بحجة ان 
مديونية العراق اصبحت مرتفعة وعليه تس�ديدها. قطع اخلط اغرق 

املدينة بالظالم وحّوهلا اىل جهنم بالتزامن مع بدء موسم الصيف. 

كان�ت ايران تري�د ان تناكف الواليات املتح�دة التي بدأت تطبق 
عقوبات ضدها ومتنعها من تصدير النفط عرب اخلليج. ختّيلت طهران 
ان الضغ�ط ع�ى االه�ايل عرب قط�ع الكهرب�اء وزيادة تدف�ق الراكيز 
امللحية القادمة من اراضيها س�يجعل البرصيني ينتفضون ضد رئيس 
الوزراء السابق حيدر العبادي حليف واشنطن فتسهم بمنعه من تويل 
والية جديدة للحكومة وتثبت لواش�نطن قدرهتا الذكية عى املناورة. 
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وهو ما حدث فعاًل.

 لك�ن االمر انقلب اىل لعب�ة كارثية، جعلت من الس�كان يصّبون 
نار الكراهية عى طهران، حني اقدموا عى حرق مجيع مكاتب ومقار 
االحزاب وامليليش�يات املرتبطة هبا، واقتحموا رمز الس�يادة االيرانية 
)القنصلي�ة العامة يف البرصة( وانزل�وا العلم واحرقوه قبل ان يقوموا 
باح�راق مبن�ى القنصلي�ة بالكام�ل، وهو ي�رددون »ايران ب�ره بره.. 
والبرصة تبقى حرة«. ما زال ملف البرصة عالقًا بعد عقود طويلة من 

االمهال، وال ُيمكن التنبؤ حقًا بام ُيمكن ان حيصل مستقباًل. 

النظام هو العد�
ُعقد )يف 8 ايلول/ س�بتمرب 2018( جلس�ة برملانية ملناقشة الوضع 
يف البرصة، حتولت اىل حفلة ش�تائم رائعة بثت عى اهلواء مبارشة بني 
املس�ؤولني احلكومي�ني وال�وزراء والن�واب. ومل يناق�ش املجتمعون 
اي�ة حلول حقيقي�ة، وخرجوا من القاعة امُلكّيف�ة بمركباهتم املصفحة 
اىل منازهل�م الفاره�ة، يف الوق�ت ال�ذي كانت فيه البرصة ُتش�ّيع قتى 
االحتجاج�ات والعائالت تبحث عن ع�الج للمصابني الراقدين يف 

املستشفيات.

دائاًم تنتف�ض البرصة وتتبعها املحافظات االخ�رى. وهذه املرة بدت 
االنتفاض�ة خطرة للغاية حني ت�رك الناس تكتي�كات التظاهرة التقليدية 
وبات�وا حي�ارصون احلقول النفطي�ة ويغلق�ون املوانئ واملناف�ذ احلدودية 
وطرق التجارة مع بغداد، وصوال اىل حرق مباين احلكومة املحلية وجملس 

ادارة املحافظة ومقار االحزاب وامليليشيات والقنصلية االيرانية.

ُكل ذل�ك يعن�ي ام�رًا واح�دًا: ان العالق�ة ب�ني النظ�ام الس�يايس 
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والش�عب يف الب�رصة اهنارت متام�ًا، وان البرصيني بات�وا ينظرون اىل 
ه�ذا النظ�ام كعدو جي�ب اخلالص منه م�ن اجل ان حيقق�وا مطالبهم 

وبناء مدينتهم. 

ورغم املش�اعر القومي�ة اجلياش�ة للبرصيني جتاه الع�راق، لكنهم 
يفك�رون دوم�ًا بانش�اء اقليم خاص هبم مش�ابه القليم كردس�تان يف 
الش�امل، وبعضه�م يذهب اىل فك�رة اكثر تطرف�ًا باالنفصال، وحيّمل 
بريطاني�ا مس�ؤولية ارغام الب�رصة عى ان تكون ج�زءًا من العراق يف 

العام 1921. 

ان مث�ل هذه املش�اعر اخلالصية هت�دد وحدة العراق يف املس�تقبل 
اذا م�ا ظّل�ت البرصة مهملة. وكام ارشنا ان آخ�ر عملية حتديث للبنية 
التحتي�ة متت يف الع�ام 1989 عقب انته�اء احلرب العراقي�ة االيرانية 
الت�ي دمرت املدينة. وحينام جاء الربيطانيون بعد 2003، قاموا برشاء 
االستقرار من امليليش�يات بضخ 70 مليون باوند يف عملية انشاء بنية 
حتتي�ة اس�موها »الس�ندباد«، لكن االم�وال ترسبت ك�ام يترسب املاء 
يف الرم�ل، وذهبت اىل متوي�ل االحزاب واجلامعات املس�لحة. خرج 
الربيطاني�ون وه�م يعرفون اهن�م ارتكب�وا اكرب محاق�ة بتارخيهم حني 
قام�وا بتموي�ل رشكات ومهي�ة حملية ه�ي باالصل مجاعات مس�لحة 

رسخت نفسها بقوة داخل البرصة حتى هذه اللحظة.

ف�ورة ح�رق القنصلي�ة االيراني�ة ومق�ار امليليش�يات واالحزاب 
التابعة اىل طهران، بدت وكأهنا انتصار للشباب واألهايل املحرومني، 
انقلبت رسيًعا إىل بس�ط هيمنة أكرب. فنرشت قوات »احلشد الشعبي« 
بع�د تلك الليلة الرهيبة آالًفا من عنارصها يف عموم املدينة، وأعلنت 
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تش�كيل ع�رشة ألوية م�ن املتطوعني أطلق�ت عليهم »ق�وات التعبئة 
الش�عبية«، عى غرار »قوات البس�يج – سازمان بسيج مستضعفني«، 
اإليرانية املس�اندة للح�رس الثوري. مهام هذه الق�وات، التي بدأت 
بالتش�كل بصمت من�ذ أوائل العام 2018 وفًقا للمعلومات، تش�مل 
التدخ�ل لفض أية احتجاجات مس�تقبلية، واأله�م اخراقها قبل أن 
تندل�ع. ويرجح أن نوفر تلك القوات اجلديدة مس�احة مناورة لزيادة 
اهليمنة عى البرصة، يف جتربة قد تعمم عى مجيع املحافظات العراقية. 
وظه�رت اىل الس�طح فع�اًل خ�الل »الزي�ارة االربعيني�ة 2018« يف 

املحافظات اجلنوبية.

م�ا حصل يف البرصة، كانت لعبة مقام�رة كان األهايل املحرومون 
ضحيته�ا. فواش�نطن الت�ي أرادت ك�رس هيب�ة إيران يف الع�راق عرب 
الب�رصة، ضّيع�ت فرصته�ا جمدًدا، وأثبت�ت طهران أهن�ا االقوى عى 
األرض، بين�ام ظ�ل األمريكيون يناطح�ون طواحني اهل�واء. حّيدت 
طهران مرش�ح واشنطن لرئاس�ة الوزراء حيدر العبادي، واستتبعت 
كل ذلك بإجراءات ُهيئت مسبًقا. ومع انتخاب رئيس الربملان اجلديد 
املقّرب من طهران وقوى احلش�د الشعبي، حممد احللبويس، وانفراط 
جبه�ة مقتدى الصدر – العبادي متاًما، بات الطريق س�الًكا لتش�كل 
قوى إيران احلكومة يف العراق، فجيء بعادل عبد املهدي انطالًقا من 

املقامرة الدامية التي دفعت ثمنها البرصة.*

 )Orient XXI( 1- نشرت هذه االحاطة عن االوضاع املتدهورة في البصرة، في موقع
 Le Monde( ونشـــــــــرته مجلـــــــــة )Le Monde( باللغة الفرنســـــــــية، واعادت نشـــــــــره صحيفـــــــــة
diplomatique( في نسختها الفارسية، فيما نشره موقع )Rebelión( باالسبانية. ونشرت 

اجزاء منها باالنكليزية.
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صّوت�ت   )2017( م�ارس  آذار/  م�ن  والعرشي�ن  الثام�ن  يف 
احلكوم�ة العراقي�ة الس�ابقة، عى م�رشوع إلعادة تأهيل واس�تثامر 
الطري�ق الدويل وطرحه بالكامل لالس�تثامر يف اطار خطة طموحة، 
بعدما عرضت جلنة املنافذ احلدودية يف جملس حمافظة األنبار يف )26 
كانون األول/ ديسمرب 2016( اجلزء الواقع ضمن حدود املحافظة 
)م�ن منف�ذ طريبي�ل اىل نقط�ة تفتي�ش »الصق�ور« جن�وب رشق 
الفلوجة( لالستثامر، لكن اعراضات عاصفة، اجهضت الصفقة، 
لتع�اود احلكومة حينها جمددًا التعاقد مع الرشكة ذاهتا، وهي رشكة 
)Olive Group( املتفرعة من الرشكة االم )Constellis( برشوط 

جديدة يف اذار/ مارس 2018. 

يرتبط العراق باألردن وسورية واململكة العربية السعودية بعقدة 
املواص�الت الربية املعروف ب�)الطريق الدويل الرسيع رقم 1(، وهو 
طري�ق اس�راتيجي طويل ومعق�د ينطلق من اقىص جن�وب العراق 
حي�ث املوان�ئ يف البرصة، وينته�ي بنقط�ة التبادل التج�اري االكثر 
ش�هرة مع اململك�ة االردنية اهلاش�مية )اجلان�ب العراق�ي/ طريبيل 
»جمم�ع طريبيل احلدودي« 575 كلم ع�ن العاصمة بغداد – اجلانب 
االردين/ الرويشد »معرب الكرامة احلدودي« 320 كلم عن العاصمة 
ع�اّمن(، م�ع خط�وط فرعية تص�ل اىل القائ�م العراقية كنقط�ة عبور 
مش�ركة مع سورية، واخرى مع اململكة العربية السعودية جنوبًا اىل 

)معرب عرعر(.

ينقسم الطريق الدويل اىل )9( ممرات جتارية رسيعة، ويبلغ طوله 
الكيل داخل العراق 1200 كلم.
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الدعاية امل�شادة
ثم�ة تعقيدات تقف عائق�ًا امام انطالق وحتقي�ق املرشوع الذي 
من�ح اس�تثامره  لرشكة امريكي�ة قابض�ة وه�ي )Constellis(، فيام 
التنفي�ذ للرشك�ة الفرعي�ة العائ�دة هل�ا )Olive Group – جمموعة 
الزيت�ون للخدمات االمنية(، واالخرية عملت يف العراق يف خدمة 
الق�وات االمريكي�ة بع�د الع�ام 2003، وحت�وم ش�كوك ومعطيات 
ب�أن )Olive Group( التي س�تقدم احلامي�ة االمنية هي ذاهتا رشكة 
)Blackwater( سيئة الصيت التي تسببت بمقتل عراقيني يف العام 
 )R2( 2007، ولوحق�ت قانوني�ًا ما اضطره�ا اىل تغيري االس�م اىل

لتتمكن من دخول حتالف الطريق الدويل.

لك�ن التعقي�د الذي يش�كل عائق�ًا حقيقي�ًا هو معارض�ة ايران 
للم�رشوع. فه�ي تعت�ربه حائ�ط ص�د ام�ام طموحاهت�ا يف غ�رب 
الع�راق، ويمنح االمريكيني نفوذًا كبريًا يف املنطقة والس�يام انه يؤثر 

عى مرشوعها يف سورية املجاورة.

فعقب زيارة رئيس احلكومة السابق حيدر العبادي اىل واشنطن 
ولق�اء الرئي�س دونال�د ترام�ب )20 اذار/ م�ارس 2017(، طرح 
العب�ادي مرشوع اس�تثامر الطريق ال�دويل بقوة، وحّفز السياس�يني 
العراقي�ني عى دعمه. ويف الثالث من نيس�ان من العام ذاته، وصل 
صه�ر ترام�ب، جاريد كوش�نر، برفقة اجلنرال ج�و دانفورد رئيس 
اركان اجلي�وش االمريكية املش�ركة اىل بغداد، وب�دت تلك الزيارة 
اقتصادي�ة وامني�ة لرتيب ملفات كب�رية لواش�نطن يف العراق، من 

بينها استثامر الطريق الدويل.
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حو�ش ايراين اىل �شرق متو�شط

باملقاب�ل؛ ووفقًا حلديث خ�اص ادىل به رئي�س احلكومة احلالية 
حي�در العب�ادي يف لق�اء م�ع باحث�ني – م�ن بينه�م الباح�ث - يف 
مت�وز/ يوليو 2017، فأن ايران تقدمت بمرشوع لش�ق طريق دويل 
اس�راتيجي مش�ابه انطالقًا من اراضيها عرب حمافظ�ة دياىل العراقية 

وصوالً اىل االرايض السورية.

الطريق االيراين املقرح، يتضمن اس�تثامر شبكة الطرق الرسيعة 
يف رشق الع�راق، وفت�ح طرق جدي�دة تعزز القديم�ة، وصوالً اىل 
جنوب غرب املوصل داخاًل اىل االرايض السورية، ضمن مرشوع 
طموح العادة احياء »طريق احلرير« بالتعاون مع الصني اس�تجابة 
مل�رشوع االخرية )طريق واحد – ح�زام واحد( للوصول اىل رشق 
املتوسط عند الس�احل السوري اخلاضع لسيطرة نظام االسد حتت 

احلامية الروسية.

الس�عي االيراين اىل تلك املنطقة، هو حلي�ازة التأثري االقتصادي 
واجليبولتيكي ومنابع الطاقة اجلديدة املكتشفة من نفط وغاز والتي 
تق�در ب� 123 مليار مر مكعب من الغ�از الطبيعي، وكميات هائلة 
من النفط يف جنوب وشامل سورية بام يعادل النفط املكتشف بدولة 
الكويت. فضال عن الس�يطرة عى الطاقة املكتش�فة قبالة الس�احل 

اللبناين، واملعروفة ب�»البلوكات التسعة«.

تقت�يض اخلط�ة االيراني�ة – الصينية – الروس�ية، تدمري مرشوع 
 Nabucco( اخل�ط االمريكي – االورويب عرب تركيا للغ�از والطاقة
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pipeline( والذي س�يعتمد ايضًا عى الطاقة الس�ورية املكتش�فة، 

فيام الصني ايضًا تس�عى اىل تطويق خطوط التجارة وس�ط اسيا عرب 
الرشاك�ة بم�رشوع بن�اء )Gwadar port( الباكس�تاين املدعوم من 
قب�ل قطر وايران وروس�يا، يف اط�ار )املمر االقتص�ادي الصيني – 
الباكس�تاين( وهيدف حمليًا اىل إنش�اء طريق ب�ري متكامل اخلدمات 
بكلف�ة 46 ملي�ار دوالر، يربط ب�ني مدينة كاش�غر الصينية وغوادر 

الباكستانية.

فضاًل عن مرشوع توسعة ميناء تشاهبار )Chabahar(1 االيراين 
ب�رأس مال هندي يصل اىل 500 مليون دوالر للس�يطرة عى اخلط 

التجاري يف افغانستان.

1- اعلنت السلطات االيرانية في )6 ديسمبر/ كانون االول 2018( عن هجوم انتحاري بسيارة 
مفخخة في مركز مدينة )Chabahar( استهدف دائرة الشرطة العامة، ما اسفر عن مقتل 
شخصين وإصابة ما ال يقل عن 40 اخرين. تضاربت االنباء وقتها عن مقتل قائد شـــــــــرطة 
املدينة. فالوكاالت االخبارية االيرانية اكدت، بينما قائد القوات البرية في الحرس الثوري 
محمد باكبور نفى، وحامت ظالل كثيفة من التعتيم على مالبسات االنفجار الذي تبنت 
مسؤوليته جماعة )انصار الفرقان( وهي منظمة مسلحة من »البلوش الُسنة« في إيران، 
تنشط في محافظة سيستان وبلوتشستان )جنوب شرق ايران(، تأسست في ديسمبر/ كانون 
االول 2013، بعد االندماج بين حركة »أنصار إيران« و»حزب الفرقان« اضافة الى منشقين 
من جماعة »جيش العدل«، وتصنفها الحكومة اإليرانية كمنظمة إرهابية. في )23 نيســـــــــان/ 
أبريل 2015( اعلن عن مقتل زعيم »أنصار الفرقان« هشـــــــــام عزيزي في عملية امنية ايرانية 
جنوب املحافظة في مدينة »قصر قند«. وفي )25 آيار/ مايو 2017( نفذ »أنصار الفرقان« 
 لبضائع ومعدات الحرس الثوري، وبعد عمليات واسعة استمرت 

ً
 استهدف قطارا

ً
هجوما

بضعة أيام ضد التنظيم أعلن الحرس الثوري في )10 تشرين االول/ أكتوبر 2017( القضاء 
 
ً
 فند ما أعلنه الحرس الثوري مؤكدا

ً
الكامل على التنظيم إال أن التنظيم أصدر وقتها بيانا

إصراره على »االنتقام«. الالفت في التغطيات الخبرية لهجوم )Chabahar( ان وســـــــــائل 
 )Chabahar( االعالم االماراتية ومنها جريدة »البيان« اصّرت على ان الهجوم استهدف ميناء
ال مركز املدينة! وبالتأكيد فأن املحاولة االمارتية ترمي الى اضعاف الثقة باملوانئ االيرانية 

لوقف استثمارات اجنبية محتملة فيها.
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وحيم�ل ميناء تش�اهبار اإلي�راين، الواق�ع عى الس�احل اجلنويب 
الرشق�ي إليران، قيمة اس�راتيجية بالغة األمهية بالنس�بة للهند، إذ 
إن�ه يوفر هلا إمكاني�ة الوصول البحري - الربي إىل أفغانس�تان، ثم 
إىل أواس�ط آسيا، عرب احلدود اإليرانية الرشقية، ومن ميناء تشاهبار 
اإلي�راين، ثمة طريق يبلغ طوله نحو 883 كيلومرًا، يصل إىل مدينة 
زرن�ج )Zaranj( احلدودية األفغانية مع ايران، وحيمل اس�م طريق 
)زرن�ج – دي�الرام( ال�ذي أرشف�ت »مؤسس�ة الط�رق احلدودية« 
اهلندية عى إنش�ائه يف العام 2009، بام يتيح الوصول إىل أربعة مدن 

أفغانية كربى: هريات، قندهار، كابل ومزار رشيف.

هذه املش�اريع التي تتقاطع باالمتداد بني اواس�ط اسيا واواسط 
اوروب�ا ع�رب منطق�ة ال�رشق االدن�ى، تلق�ي بتأثريها ع�ى مرشوع 

استثامر الطريق الدويل يف العراق بشكل مثري وغامض.

عملي�ًا، ت�أيت االمهي�ة القص�وى للطري�ق ال�دويل العراقي، من 
السيطرة عى حوض االرايض الشاسعة غرب العراق باالمتداد مع 
االردن وجنوب رشق سورية، والسيام مع وجود مشاريع خطوط 
 Ceyhan - انابي�ب مقرحة للطاقة، لتحيي�د اخلط الركي )جيهان
pipeline( اث�ر ازم�ة انفص�ال اقليم كردس�تان الع�راق، وما قبلها 

م�ن اهلجامت العنيفة املتكررة عى االنبوب، وخطة اس�تبداله بخط 
)العقب�ة – البحر االمحر(، فضاًل عن احياء االنبوب االس�راتيجي 
العراقي – السعودي الذي يصل اىل ينبع القريبة من العقبة، والذي 
ُبن�ي يف اواس�ط الثامنين�ات اب�ان احل�رب العراقي�ة – االيرانية بعد 
توقف موانئ التصدير العراقية يف ام قرص جنوبًا. يضاف ايضًا خط 
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تصدير حمدود جديد ب�ورش العمل به يف االرايض العراقية، إلحياء 
انبوب نفطي ينطلق من جنوب العراق اىل ميناء بانياس السوري.

حياول االيرانيون عرقلة م�رشوع الطريق الدويل غرب العراق، 
بّينام يس�عون اىل بناء حزامهم االقتص�ادي واالمني يف الرشق، غري 
ان احلكوم�ة العراقية الس�ابقة مل تتخذ ق�رارًا باملوافقة عى املرشوع 
االي�راين، لك�ن فعلي�ًا قامت اي�ران بتأمني ح�وض الطريق املقرح 
وفرضت تغيريات ديموغرافية هناك عرب فصائل »احلشد الشعبي«، 
في�ام تواج�ه انتش�ارًا للقوات االمريكي�ة ونحو 30 ال�ف مقاتل من 
اجلامعات الس�ورية املدعومة من قبل واشنطن رشق الفرات داخل 

سورية.

وملرتني عى التوايل حاولت طهران اس�تفزاز واشنطن يف )معرب 
التن�ف – املثلث العراقي – الس�وري - االردين( بارس�ال فصيلني 
عراقيني مها )كتائب س�يد الش�هداء( و)كتائب ح�زب اهلل العراق( 
لكنه�ا تعرض�ا اىل قص�ف ج�وي عني�ف خّل�ف ع�رشات القت�ى 

واجلرحى. 

ويف اواخر العام 2017 انس�حبت القوات االمريكية والس�ورية 
املوالية هلا من )التنف(، لكنها ابقت عى االنتشار يف رشق الفرات. 
وباتت واش�نطن تؤمن باالمهية االس�راتيجية ملنطقة )التنف( منذ 
الع�ام 1991 بع�د ان اس�تخدمها العراق كمنص�ة اطالق صواريخ 
)س�كود( باجت�اه ارسائي�ل اثناء ح�رب اخللي�ج الثاني�ة، ويف اذار/ 
م�ارس 2003 قام�ت القوات االمريكية بالس�يطرة عى املنطقة عرب 
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انزال جوي متهيدًا لغزو املنطقة الغربية من العراق.  

يعد )التنف(1 احد اهم ثالثة معابر رسمية بني العراق وسورية، 
ويقابل�ه عى اجلانب العراقي )مع�رب الوليد احلدودي(، ومع اوائل 
العام 2018، تسارعت وترية االتفاقات بني بغداد ودمشق لتشغيل 
املع�رب، وحّط وزير داخلية النظام الس�وري حممد الش�عار يف بغداد 

لترسيع افتتاح املعرب رسميًا.  

وكترسي�ع خلطة االحتواء، أعلن وزير اخلارجية الس�وري وليد 
املعل�م ونظ�ريه العراق�ي الس�ابق إبراهي�م اجلعف�ري )16 ترشي�ن 
االول/ أكتوب�ر 2018( أن عملي�ة افتتاح مع�رب البوكامل، املعروف 
عراقي�ًا ب�»القائ�م«، بات�ت »وش�يكة«. بالتزامن م�ع افتتاح معربي 
)القنيط�رة( م�ع اجل�والن املحتل�ة م�ن إرسائي�ل، و)نصي�ب( مع 

، يتخللها وادي وجبل 
ً
 عرضا

ً
 و50 كيلومترا

ً
 طوال

ً
1- تبلغ مساحة التنف أكثر من 80 كيلومترا

التنف، وكالهما في الجزء الســـــــــوري من هذه املنطقة التي غالبيتها ذات طبيعة صحراوية 
 اسم وادي 

ً
قاسية، باستثناء الوادي الذي يفيض بمياه السيول كل عام، ويطلق عليه أيضا

التنـــــــــف، وينتهي داخل األرا�ضي العراقية حيث يلتقي مع متفرعـــــــــات وادي حوران الكبير، 
غرب األنبار. وتعتبر تلك املنطقة مرعى غزال الريم العربي. كما يمّر من املنطقة أنبوب 
 واملعروف باسم خط كركوك - حيفا، والذي 

ً
النفط العراقي املعطل منذ نحو 70 عاما

شّيد عام 1932 إليصال النفط العراقي إلى حيفا ومنه إلى اوروبا. ويبلغ طول األنبوب 942 
 رغم تهالكه 

ً
، وأوقف العراق ضخ النفط فيه عام 1948. وال يزال األنبوب قائما

ً
كيلومترا

 مدينة تابعة 
ً
 باســـــــــم أنبوب املوصل – حيفا، إذ كانت كركوك ســـــــــابقا

ً
ويعرف في العراق أيضا

للموصل. وباتت عقد األنبوب )مراكز التحكم( بمثابة دالالت ال تزال تســـــــــتخدم حتى اآلن في 
العراق، إذ هناك منطقةH1  و H3، وهي عقد ومراكز السيطرة على الضخ املمتدة على طول 
األنبوب. وفي مثلث التنف توجد نقطة H4. ويرمز الحرف H إلى الحـــــــــرف األول من مدينة 
حيفا الفلسطينية. في الجانب اآلخر، فإن املهربين يعتبرون تلك املنطقة شريانهم الوحيد 
في نقل املواد والبضائع املهربة بين العراق واألردن عبر ما يعرف بـ«الكســـــــــرات«، في إشـــــــــارة 
إلى كســـــــــر الســـــــــواتر الترابية للحدود بين البلدين وإدخال املواد املهربة، وهي في العادة سجائر 

وأغنام عراقية وبنزين، بسبب غالء املواد الثالث في األردن مقارنة بأسعارها في العراق.
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األردن. وك�رٍد امريك�ي عى خطوة التق�ارب العراقية – الس�ورية 
بفت�ح املع�رب، انزل�ت الق�وات االمريكي�ة منط�ادًا ملراقب�ة احل�دود 
والتحركات املسلحة للتنظيم )داعش( او مجاعات احلشد الشعبي، 
واحكام السيطرة عى كامل حوض احلوض، انزلته يف )30 ترشين 
االول/ اكتوبر 2018( دون الكش�ف عن االس�باب، بعدما رفعته 

قبل نحو شهرين ملراقبة املنطقة.

بات الرشيط احلدودي العراقي – السوري ملغاًم بالتوتر بعد ان 
فرض »احلش�د الش�عبي« نفس�ه كمراقب للحدود ومسيطرًا عليها 
لض�امن اهليمن�ة االيراني�ة، وابع�اد االمريكيني عن خط�وة التمركز 
واقام�ة قاع�دة1 هناك، لك�ن عى الط�رف االخ�ر )رشق الفرات( 
حياول االمريكيون قلب املعادلة لصاحلهم عرب تفتيت القوة االيرانية 
وقطع خطوط التواصل واالمداد وافش�ال طريق طهران – دمشق 

1- كشـــــــــفت جريدة املدى في تقرير لها بثته في )10 كانون االول/ ديســـــــــمبر 2018(  بناء على 
معلومات مصادر وصفتها بـ«املطلعة: في االنبار الى أن »قوة امريكية مجهزة بأسلحة ثقيلة 
ومعدات متطورة، تمركزت في مناطق تقع شـــــــــمال القائـــــــــم، قريبة من ناحية الرمانة التابعة 
للقضاء، وهي املدينة العراقية االولى بعد الحدود الســـــــــورية )...( وتنتشر في معسكرين: األول 
في منطقة »قطارات الفوســـــــــفات« جنوب القائـــــــــم، وتضم بضعة آالف من املقاتلين، والثاني 
هو املقر الجديد، ويضم املئات من الجنود االمريكيين )...( وانه مع املقـــــــــر الجديد للقوات 
االميركية أصبح عدد الثكنات واملعســـــــــكرات التابعة للقوات االجنبية في االنبار »6 مواقع«، 
وهي: معسكر الحبانية، معسكر عين األسد في البغدادي، معســـــــــكر )تي وان( قرب هيت، 
ومعسكر الخسفة قريب سد حديثة، باإلضافة الى معســـــــــكر قطارات الفوسفات، واملقر 
الجديد قرب الحدود. وأكدت املصادر أن عدد القوات االمريكية في االنبار لوحدها وصل الى 
»9 آالف مقاتل«، فيما كان الجيش االمريكي قد كشف مطلع العام الحالي أن عدد قواته 
العاملة في عموم العراق هو 5262. وتنتشر القوات األمريكية في قواعد أخرى خارج األنبار، 
وهي قاعدة »فيكتوري« في مطار بغداد و«التاجي« شـــــــــمال العاصمة، وقاعدة بلد الجوية في 

صالح الدين، وقاعدة القيارة )جنوب املوصل(، وقاعدة أربيل.
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– جنوب لبنان عرب االرايض العراقية.

تراهن ايران عى العراق كظهري اقتصادي قوي يؤمن هلا توس�ع 
سيايس ونفوذ أمني بكامل املنطقة، فهي هُتّيمن عى مخسة مسارات 

جتارية بغطاء استخباري قوي عرب العراق:

1 - املس�ار االول: يغط�ي املنطقة اجلنوبية عرب منفذ )الش�الجمة 

– البرصة(.

2 - املسار الثاين: منفذ )الشيب – مّيسان( يف املنطقة اجلنوبية.

3 - املس�ار الثالث: منفذ )مهران – بدرة وجصان - واسط( يف 

منطقة الفرات االوسط.

4 - املس�ار الراب�ع: منف�ذ زرباطي�ة – دياىل )اعايل بغ�داد باجتاه 

احلدود السورية – طريق احلرير املقرح(.

5 - املسار اخلامس: عرب منافذ املنطقة الكردية - اقليم كردستان 

شامالً.

عرب هذه الش�بكة تبتدع طهران هلا خارطة اقتصادية متعددة 
التوظيف�ات، بّين�ام ُتعرق�ل الطري�ق االمريك�ي غ�رب الع�راق 
لتنشيط التجارة مع االردن والسعودية والنقل البحري انطالقًا 

من ميناء ام قرّص.

حتاول ايران قطع الطريق عى الطموح السعودي باالستثامر 
يف االنب�ار بمعارضة م�رشوع الطريق ال�دويل ومنع الرشكات 
االمريكي�ة من العمل ع�رب جماميعها املس�لحة املنضوية يف اطار 
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احلش�د الش�عبي، فيام ختوض رصاعًا مع تركي�ا لتأمني الطريق 
الصاع�د من دياىل اىل تلعف�ر ومنه اىل العمق الس�وري، فركيا 
ت�رى بتّلعفر عق�دة املواصالت الت�ي تقطع ع�ى االيراين دعم 
نظ�ام االس�د وحتد م�ن اي�ة تغي�ريات ديموغرافي�ة لصاحلها، 

وتشاطرها بالرؤية واشنطن.

اخلارطة االقت�شادية للطريق الد�يل

يق�ع الطريق الدويل االس�راتيجي غرب الع�راق، ويبلغ طوله 
1200 ك�م، وينطل�ق من اقىص جنوب الع�راق حيث ميناء ام قرص 

االس�راتيجي، م�ارًا بنح�و ارب�ع حمافظات وتس�ع م�دن، ويقطع 
ارايض حمافظة االنبار الصحراوية الشاس�عة، ويصل اىل بغداد عرب 
طري�ق الفلوج�ة – عامري�ة الفلوج�ة – اب�و غري�ب )22 كلم( فيام 
يتص�ل بالطريق الدويل االس�راتيجي اجلنويب الواص�ل اىل املوانئ 
البحرية يف البرصة، عند عقدة مواصالت )جنوب غرب العاصمة 
بغداد – ش�امل غرب حمافظة بابل(، وُيعرف ب�»طريق املرور الدويل 
الرسيع رقم 1« وهو جزء من شبكة )طرق املرشق العريب الدولية( 
ويتص�ل بالطرق االقليمي�ة )M5( و)M30( و)M40(. فيام يتصل 
ببغ�داد عرب جنوب رشق الفلوجة وما بات يعرف بعد العام 2015 
»«س�يطرة الصقور« وهي نقطة تفتيش مجركية واس�تخبارية تفصل 

االنبار عن بغداد.

ويتف�رع م�ن طري�ق ال�دويل، الطري�ق امل�ؤدي إىل مع�رب عرعر 
احلدودي مع السعودية.
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يؤمن الطريق الدويل الرسيع، وفقًا ملعطيات البنك الدويل الذي 
يمول جزءًا من اعادة تأهيل الطريق الذي ُش�يد قبل نحو 30 عامًا، 
م�ا بني )15 الف�ًا( و)30 الفًا( من املعدل الس�نوي للحركة املرورية 
التجارية اليومية، والتي تشكل ما نسبته %40 منها من احلركة الربية 
التجارية يف عموم العراق. البنك الدويل يمول تأهيل واصالح 33 

طريقًا يف العراق.

تس�عى الواليات املتحدة االمريكية الستثامر الطريق عرب جتزئته 
وفق�ًا لألمهية االقتصادي�ة، لكنها حترص ان يكون اخلط االس�اس 
ال�ذي يصل الطري�ق بالعاصمة بغداد حتت س�يطرهتا بالكامل عرب 
الرشك�ة املنف�ذة وب�»رشاك�ة محاي�ة اط�ار عام« م�ن قب�ل االجهزة 
الرس�مية العراقي�ة )اجلي�ش العراق�ي( و)ق�وات وزارة الداخلي�ة 
املوثوق�ة حرصًا( بعيدًا عن قوات »احلش�د الش�عبي« املدعومة من 
اي�ران والت�ي تع�ارض اس�تثامر الطريق امريكي�ًا وتط�رح مرشوعًا 
موازيًا باستثامره عرب رشكات اجنبية او ايرانية عرب واجهات عراقية 

من الباطن. وتلك القوات ايضًا تنترش يف املحافظة الُسنية.

وكق�راءة اقتصادي�ة لالس�تثامر الس�يايس للطريق ال�دويل، فان 
تأمينه يعتمد ايضًا عى التفامهات االمريكية – الروس�ية يف سورية، 
فالق�وات العراقي�ة باتت تس�يطر عى مع�ربي )الولي�د( و)القائم( 
وطريق )الرطبة( املؤدي اىل سورية، لكن جيب االتفاق عى التأمني 
الدائ�م لطري�ق بغ�داد - ع�اّمن وادام�ة االس�تقرار يف مناطق أعايل 

الفرات والسيام مثلث )راوه – عانة – حديثة( اىل بلدة القائم. 
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فهن�اك طريق�ان رئيس�يان، من املف�رض أن يؤديا دورًا حاس�اًم 
بنج�اح املرشوع: )الطريق 20( بني الرطبة والقائم، و)الطريق 12( 
بني القائم واحلس�كة يف ش�امل س�ورية، والذي يعرب منفذ البوكامل 

احلدودي، ويمّر عرب بلدات حدودية رئيسة يف دير الزور.

يتمتع الطريق الدويل الرسيع، بنحو 40 جرسًا وممرًا ُمعلقًا، وتشري 
التقديرات ان ما بني 20 اىل 36 جرسًا قد تعرضت اىل التدمري الكيل 
او اجلزئ�ي، وباتت خارج اخلدمة عقب احداث تنظيم )داعش( يف 
املنطق�ة. وكخطة لتش�غيل الطري�ق بطاقته القص�وى يتطلب اعادة 

اعامر تلك اجلسور.

تقتيض خطة احلامية املقرحة من الرشكة االمريكية بمس�ؤوليتها 
ع�ن تأمني حمي�ط الطري�ق - بحس�ب وزارة االس�كان واالعامر - 
بعم�ق 5 كل�م. ويتطلب ذل�ك اقامة عالق�ات م�ع املجتمع املحيل 
ال�ذي يتوزع ع�ى جنبات الطري�ق الرسيع وال�ذي ختتلف والءاته 
القبلية والسياسية، لكنها باملجمل جمتمعات قبلية ُسنية، لكنها االن 
ختضع لضورات التحالف مع القوى الش�يعية املس�لحة والس�يام 

بعد طرد تنظيم »الدولة االسالمية – داعش« من املنطقة.

ُيبني النائب عبدالعزيز حسن، عضو جلنة االمن يف جملس النواب 
العراق�ي الس�ابق )6 ايار/ ماي�و 2017( ان »الرشك�ة )االمريكية( 
ستضع سياجًا عى طول الطريق، وتوفر احلامية بعرض 10 كم عى 
يمني ويس�ار الطري�ق )...( والرشطة واجليش س�يكونان عى بعد 

2.5 كلم عن آخر نقطة ضمن صالحيات الرشكة االمريكية«.
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وينقل حس�ن عن قائد حرس احلدود العراقي قوله بان »حرس 
احلدود ال يملك امكانات كافية من طريان ومعدات حلامية احلدود 
)...( كام ان حرس احلدود لديه ثكنات عسكرية )ربايا( تقليدية يف 

بعض املناطق عى الطريق الدويل«.

وتش�رك قوات حرس احلدود مع قطع�ات اجليش العراقي، يف 
مس�ؤولية محاية الطري�ق الرابط بنّي منفذ طريبي�ل والرمادي. لكن 

قوات »احلشد الشعبي« تتدخل وتفرض سطوهتا هناك بقوة.

تطم�ح واش�نطن اىل حتوي�ل الطريق الدويل الرسيع اىل ما يش�به 
طريق )New Jersey Turnpike(، وثمة مباحثات موازية النشاء 
ثالث�ة طرق رسيع�ة اس�تثامرية اخ�رى يف العراق تديره�ا رشكات 

امريكية:

1 - االول: يمت�د ع�ى طول احلدود الس�عودية ع�رب كربالء اىل 

بغداد.

2 - الثاين: من مدينة البرصة اجلنوبية اىل بغداد.

3 - الثالث: من احلدود السورية اىل بغداد.

هي�دف املرشوع سياس�يًا، بأن االس�تثامر س�يقيض ع�ى أي مترد 
حم�يل مس�تقباًل بالتع�اون مع حكوم�ة عراقي�ة متعاونة ومس�تجيبة 
للتحدي�ات، فض�اًل ع�ن خل�ق االف الوظائف وتغي�ري نمط حياة 
املجتمع�ات املحلي�ة هن�اك بالش�كل ال�ذي يع�زز الثق�ة بالرشكاء 
االمريكي�ني واحلكوم�ة املركزي�ة يف بغ�داد واحلكوم�ة املحلي�ة يف 
االنبار، وخيلق من زعامء القبائل قوة حيوية اجيابية لدعم االستقرار 
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البعيد املدى الذي يتطلبه االستثامر.

منح�ت احلكومة العراقي�ة رشك�ة )Constellis( وهي الرشكة 
االم ل��)Olive Group( اس�تثامر الطري�ق ال�دويل الرسيع ملدة 25 
عام�ًا بدءًا من العام 2018، وبموجب االتفاق س�تحوز بغداد عى 
ج�زء من ارباح اي�رادات الطريق، في�ام الرشكة االمريكية س�تتمتع 
ب�االدارة الكاملة وعمليات الصيانة. وال يعرف عى وجه التحديد 

حجم الصفقة ماليًا.

تعم�ل رشكة )Constellis( يف س�ت حمافظ�ات عراقية بمجال 
اخلدم�ات االمني�ة واللوجس�تية واملراقبة وقياس اس�تجابة حتس�ن 
االم�ن، ومحاية ال�رشكات االجنبية، والس�يام ال�رشكات النفطية. 
تعم�ل الرشك�ة يف بغ�داد، الب�رصة، النج�ف )تأمني احلامي�ة ملطار 

النجف الدويل(، وحمافظات اقليم كردستان وامهها اربيل. 

ترحب بغداد هبذا االستثامر وفقًا العالنات رئيس احلكومة جلهة 
اهن�ا »لن تدفع ام�واالً لالعامر والتأهي�ل واحلامية«، س�وى تقديمها 
وحدات عس�كرية وامنية واس�تخبارية تقليدية تقوم باسناد الرشكة 
ومحايتها من اهلجامت املحتملة من قبل املجموعات املس�لحة، سواء 
تنظيم »الدولة االسالمية – داعش« او املجموعات القبلية التي ستبتز 
الرشك�ة للحصول ع�ى الوظائف واملس�اعدات املالي�ة، او هجامت 
الفصائل الش�يعية »احلشد الش�عبي« التي تنظر اىل الرشكة املستثمرة 
 ،)CIA( ك�»ع�دو« يعم�ل لصال�ح جه�از االس�تخبارات املركزي�ة

ووجه من اوجه »بقاء االحتالل« طبقًا للتوجهات االيرانية.
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اثارت اي�ران عرب املنابر االعالمية املمولة م�ن قبلها يف العراق، 
دعاي�ة مض�ادة لعرقلة املرشوع، جلهة ان الرشك�ة املتعاقد معها هي 
باالص�ل رشك�ة )Blackwater(، وقدم�ت املجموع�ات النيابي�ة 
ذات الصل�ة الوثيقة بطهران مرشوعًا الس�تجواب رئيس احلكومة 
الس�ابق حيدر العب�ادي يف )7 اغس�طس/ آب 2017( لكنه مل يتم، 
تضم�ن ان الع�راق تع�رض لعملية خ�داع بتغيري اس�م الرشكة اىل 
)R2( وس�جلت يف دولة االمارات العربي�ة املتحدة وحصلت عى 
ترخيص عمل دويل، واهنا باتت حتظى بغطاء سيايس من ابو ظبي، 

وحتديدًا من الشيخ حممد بن زايد آل هنيان.

عملي�ًا، توقف�ت اع�امل حتالف ال�رشكات يف امل�رشوع، بعد ان 
قامت باستطالع املنطقة فقط، ووضع مكاتب ادارية مؤقتة يف منفذ 
طريبي�ل ال�دويل مع االردن، نتيج�ة الضغوط السياس�ية والدعائية 

واالمنية التي مورست ضدها. 

وبحس�ب ترصيح رئيس جلنة االمن والدف�اع يف جملس النواب 
الس�ابق، حاك�م الزاميل – وه�و من التيار الص�دري – )االول من 
كانون االول/ ديس�مرب 2017(، ان »اعراضات سياس�ية وأخرى 
أمني�ة وجهات كثرية أخ�رى، حالت دون تنفي�ذ العقد مع الرشكة 
لتأمني طريق بغداد - عامن بطريقة االس�تثامر الطويل )...( الرشكة 
نفس�ها أيضًا انس�حبت أخريًا، والي�وم املناطق حت�ررت وال حاجة 
لتأمني خارجي، فالقوات العراقية وأبناء األنبار قادرون عى القيام 

باملهمة«.
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ويف آخر حتديث عى املوقف، اكد حاكم بلدة الرطبة يف االنبار، 
ع�امد الدليمي )2 آيار/ ماي�و 2018( ان »الرشكة التي تم التوصل 
إىل اتف�اق معها من قب�ل احلكومة االحتادية، إلع�ادة تأهيل وتأمني 

الطريق الرسيع الدويل مل تبارش بعد حتى اآلن«.

ويب�دو ان ع�دم مب�ارشة الرشك�ة االمريكية الس�تثامرها املغري 
غ�رب االنب�ار، مل يك�ن عزوف�ًا تكتيكيًا لكس�ب الوق�ت واحتواء 

خطوات العرقلة االيرانية، انام انسحاب صامت.

ويكش�ف عضو جملس ادارة حمافظة االنب�ار، صباح الكرحوت 
)27 حزي�ران/ مايو 2018(، ان حكومة االنبار طلبت رس�ميًا من 
احلكوم�ة االحتادية يف بغداد »رضورة س�حب املرشوع من الرشكة 
األمريكي�ة )...( واإليع�از للجه�ات احلكومي�ة يف األنب�ار بتأهيل 
الطري�ق، طامل�ا هو مؤمن من قبل القوات األمني�ة )...( لكن ال بد 
من دعم حكومي لتأمني املناطق الصحراوية )...( فضاًل عن توفري 
ام�وال ألهايل االنب�ار وحكومته�م املحلي�ة ليقوموا باس�تثامر هذا 

الطريق«.

ويبدو ان الرصاع االيراين – االمريكي عى غرب العراق وس�ط 
حياد بغداد، بات خيض�ع لتكتيكات عدم الصدام املبارش، فقد املح 
حاك�م قض�اء الرطبة، عامد الدليم�ي يف )5 ترشين الث�اين/ نوفمرب 
2018( ان هن�اك معلوم�ات تتح�دث ع�ن امكانية إحالة اس�تثامر 

الطريق الرسيع الدويل مع األردن إىل إحدى املنظامت التابعة لألمم 
املتحدة.
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ويبدو ان الفيت�و االيراين القوي عى االرض املتمثل باجلامعات 
الش�يعية املس�لحة عى أي اس�تثامر امريكي عى احلدود مع سورية، 
دف�ع واش�نطن اىل تدوي�ل املل�ف ع�رب ارشاك اذرع االم�م املتحدة 
ذات العالق�ة بالتنمي�ة، كمنظم�ة )UNDP( بالرشاك�ة م�ع البنك 
ال�دويل، عرب ختصيص أموال لصيانة اجلس�ور ع�ى الطريق الرسيع 
ال�دويل املمتد من العاصمة بغداد إىل الرمادي والرطبة، وصوال إىل 
منفذ طريبيل الدويل مع األردن، ما يعني اس�تدعاء رشكات صيانة 
وتأهي�ل اجنبي�ة متخصصة تطل�ب غطاًء امني�ًا احرافي�ًا ال يمكن 
للحكوم�ة العراقية ان توفره، فتبارش الرشكة املس�تثمرة باالس�اس 

)Olive Group( حتت أي مسمى اعامهلا املتوفقة.

موقف ميلي�شيات ايران

تعارض الفصائل املس�لحة الش�يعية املدعومة من ايران يف اطار 
ما يس�مى ب�»حمور املقاومة« مرشوع استثامر الطريق الدويل الرسيع 

من قبل رشكات االمريكية:

- )كتائب حزب اهلل(: تعارض مرشوع استثامر الطريق الدويل. 
وقال�ت يف مواق�ف ع�دة ابرزها بياهن�ا الرس�مي يف )31 آذار/ 

مارس 2017( ان:

»واش�نطن عم�دت يف خطتها اجلديدة اىل ن�رش قواهتا يف 
قواعد رئيس�ة ومناط�ق مهمة يف البالد )الع�راق(، لتوفر 
الس�يطرة التام�ة عى احل�دود العراقي�ة الس�ورية بذريعة 
منع اجلمهورية االس�المية )ايران( من استخدام احلدود 
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الربية لدعم س�وريا وحزب اهلل، ناهي�ك عن اهليمنة عى 
مق�درات الع�راق ودعم االط�راف املحلية هب�دف مترير 
مش�اريع التقس�يم )االقلي�م الُس�ني(، وان ه�ذا الطريق 
الرابط بني العراق واالردن يعد ممرًا اس�راتيجيًا، يس�مح 
الم�ريكا والق�وى الت�ي تس�عى للس�يطرة علي�ه بف�رض 
هيمنته�ا ع�ى االنب�ار خصوص�ا واالقليم الس�ني املقرر 
تش�كيله وف�ق خط�ة امريكي�ة - خليجية، ك�ام ان وجود 
القوات االمريكية يف تلك املنطقة املهمة يأيت ايضا لضامن 

املصالح االردنية«.

- )عصائ�ب اه�ل احل�ق(: اعت�ربت اس�تثامر الطري�ق ال�دويل 
»خمطط�ًا امريكيًا لنرش قوات اجنبية يف املناطق الس�كنية واملدنية 
بزعم محاية الرشكات االمريكية االستثامرية«، وفقًا لبيان ناطقها 

العسكري جواد الطليباوي يف )30 اذار/ مارس 2017(:

»االدارة االمريكي�ة برئاس�ة دونال�د ترام�ب تعم�ل عى 
س�يناريو جدي�د لنرش ق�وات امريكي�ة يف املناط�ق املدنية 
تل�ك  ان   )...( االس�تثامرية  ال�رشكات  محاي�ة  بحج�ة 
الرشكات متارس عمليات جتسس لصالح االستخبارات 
األمريكية )...( لذا تقتيض الضورة االس�تعانة برشكات 

بديلة من روسيا واوروبا«.

- زعي�م عصائ�ب اه�ل احل�ق قي�س اخلزع�يل تش�دد يف رفضه 
للم�رشوع يف خطب�ة بمحافظ�ة بابل )نيس�ان/ ابري�ل 2017(: 
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»عندم�ا تس�لم احلكوم�ة العراقي�ة الطري�ق )...( لرشك�ة أمنية 
أمريكي�ة لتأمين�ه، ف�إن ه�ذا األمر جي�ب اال يمر م�رور الكرام، 
وعلين�ا الوق�وف أمام�ه )...( العراق لديه جيش اس�رد عافيته 
وتع�داده 300 ألف جن�دي، ووزارة داخلية تعدادها 600 ألف 
منتس�ب، وحشدان شعبي وعشائري. هل حيتاج إىل التعاقد مع 

رشكة أمنية أمريكية؟«.

- منظم�ة بدر: تع�ارض ايضًا املرشوع، ووفق�ًا ملعني الكاظمي 
وهو قيادي كبري يف املنظمة، وقيادي ايضًا يف »احلش�د الش�عبي« 
ان منظمته »تعارض هذا الطريق ألنه سيعطي ذريعة لألمريكيني 
للحفاظ عى وجودهم العس�كري )...( واحلش�د الشعبي بات 
يس�يطر ع�ى ذات الط�رق )غ�رب الع�راق( التي س�يطر عليها 
داعش لتب�ادل اإلمدادات والقوات بني س�وريا والعراق )...( 
وب�ام اننا نس�يطر عى هذا الطريق، يمكننا التأكد من اس�تخدامه 
يف التب�ادل التج�اري، وس�يعيد العالقات مع س�وريا وجنوب 

لبنان«.

- وزير اعالم النظام السوري رامز الرمجان يف مقابلة تلفزيونية: 
»اهلدف هو الربط اجلغرايف بني سوريا والعراق وحمور املقاومة«.

خطة ايرانية لتطويق الطريق الد�يل

تنترش »قوات احلش�د الش�عبي« بام فيها الفصائل املوالية اليران 
يف مناط�ق عدة من حمافظة االنبار، والس�يام بمناطق )ش�امل غرب 
– وجنوب رشق – وجنوب غرب( مثل كامش�ة نشطة لتطويق أي 
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اخ�راق امريكي غ�ري مرغوب في�ه باملنطقة، خصوص�ا مع تواجد 
امريك�ي يف )قاعدة عني االس�د( وبحرية )احلّبانية( وس�ط ترحيب 
املجتم�ع املح�يل ال�ذي ي�رى بالتواجد االمريك�ي دعامة اس�تقرار 

املنطقة وتنشيط االقتصاد فيها.

وُبعّي�د االع�الن احلكوم�ي ع�ن توقي�ع العق�د م�ع املجموع�ة 
االمريكية، اس�تنفرت قوات »احلشد الش�عبي« مقاتليها يف املنطقة. 
وبحس�ب جملس حمافظة االنبار ان فريقًا استطالعيًا من الرشكة زار 
املنطق�ة املس�تهدفة بضمنها )منف�ذ طريبيل احل�دودي( انطالقًا من 
قاع�دة )عني االس�د( يف )اذار/ م�ارس 2017(، ويف زي�ارة نادرة 
اخرى يف آب/ اغس�طس من العام ذات�ه، بعدها مل يبق للرشكة من 

اثٍر يدل عى تواجدها.

خ�الل ايار/ مايو 2017، ش�هد الطريق ال�دويل الرسيع )غريب 
االنب�ار( والس�يام الطري�ق الن�ازل م�ن بل�دة القائ�م احلدودية مع 
س�ورية، والطريق االخر املوازي النازل من بلدة الرطبة حتى منفذ 
طريبيل، تصاعدًا غري مس�بوق وغري�ب التوقيت يف اعامل العنف، 

بعد االعالن عن توقيع عقد االستثامر مع الرشكة االمريكية.

اس�فرت احدى تلك اهلجامت – ُاهتم تنظيم »الدولة االسالمية 
– داع�ش« بش�نها – ع�ن مقتل وخطف 20 جنديًا من فرقة املش�اة 
االوىل التابع�ة للجي�ش العراقي، املس�ؤولة عن تأم�ني حمور غرب 
االنب�ار. ويعتقد االمنيون ان الثغرة غري املؤّمنة متتد لنحو 400 كلم 

دون انتشار او غطاء جوي.

يعتقد املسؤولون املحليون يف االنبار، ان »جهات ال تريد إعادة 
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فتح احلدود هي من تقف وراء زعزعة األمن يف املنطقة، ومل تستبعد 
وجود تناف�س للحصول عى عقد الرشكة التي ستس�تعني بعنارص 

وجهات عراقية«.

عقب تلك اهلجامت، والتي بدت وكأهنا رس�الة دامية اىل رئيس 
احلكوم�ة حي�در العب�ادي للراج�ع عن خط�ة االس�تثامر. تراجع 
العب�ادي فعاًل واعل�ن يف مؤمتر صحفي ان »الق�وات األمنية حتمي 
الطريق الربي الدويل إىل عامن ومنفذ طريبيل بالكامل«. ومن حينها 

مل تعلن احلكومة اية بيانات او تعليقات بشأن املرشوع والرشكة.

وُقبّي�ل اع�ادة تش�غيل )منف�ذ طريبي�ل( احلدودي م�ع االردن، 
اعلن »احلش�د الش�عبي« يف )14 اغس�طس/ آب 2017( عن البدء 
بانش�اء س�د ترايب بطول 300 كلم، لتأمني الطري�ق الدويل، ليكون 
»احل�د الفاصل بني مدن أعايل الفرات والفرات االوس�ط وجنوب 
الف�رات وحتى العاصم�ة بغ�داد )...( لتأمني الطري�ق الدويل بني 
بغ�داد ودمش�ق وعاّمن امل�ار بمدين�ة بالرم�ادي واملنته�ي بمنفذي 

طريبيل والوليد احلدوديني«.

احلاج�ز الرايب، هو س�ياج امني لع�زل منطقة ح�وض الطريق 
الدويل وحتقيق السيطرة الكاملة عليه بالشكل الذي ُيعقد مهمة أي 
حماولة مس�تقبلية للحكومة باس�تقدام رشكات جديدة، فيام املسعى 
احلقيق�ي ان يفرض »احلش�د الش�عبي« واق�ع ابتزاز ع�ى احلكومة 
العراقية بعدم الس�امح س�وى لل�رشكات التي تتناغم م�ع املصالح 

االيرانية.

 )Olive Group( ووفق�ًا ملرك�ز ابحاث امريك�ي، ان »م�رشوع
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بح�ّد ذاته قد ي�ؤدي إىل إقامة منطقة عازلة س�نية، ختفف اهلواجس 
األردني�ة والس�عودية، م�ن احتامل انتش�ار )احلش�د الش�عبي( عى 

حدودمها«. لكن العكس هو ما حيصل عى االرض. 

ويف اكثر من مناس�بة، اعلن »احلشد الشعبي« انه ينوي الدخول 
اىل االرايض الس�ورية ملس�اندة ق�وات نظ�ام االس�د، وعملي�ًا هي 
تتح�رك عى ط�ول احل�دود، وحققت ربطًا م�ع القوات الس�ورية 
بنق�اط عدة عى احلدود من خالل معربي الوليد والقائم. فحققت 
لق�اًء اس�راتيجيًا يف )يوني�و/ حزي�ران 2017( م�ع ق�وات النظام 
الس�وري يف قري�ة )أم جري�ص( قرب القائ�م، وبالنهاي�ة متركزت 

بمنطقة البوكامل السورية.

انتش�ار »احلش�د الش�عبي« يف االنبار وغرب املوصل عى طول 
احلدود مع س�ورية واملثلث )العراقي – الس�وري – االردين( اشبه 
بوضع اليد االيرانية عى املنطقة بكاملها. وحني خُلَصت املباحثات 
العراقية – االردنية اىل رضورة فتح معرب )طريبيل – الكرامة( جمددا 
امام احلركة التجارية يف )30 آب/ اغسطس 2017( اشرطت عاّمن 
ان ُيفت�ح املعرب بضامنات امريكية، وتلك الضامنات متثلت بأن تنرش 

واشنطن عديدًا من قواهتا يف اقىص غرب االنبار. 

وعق�ب زي�ارة رئي�س احلكوم�ة حي�در العب�ادي اىل واش�نطن 
 ،)2017 م�ارس  آذار/   20( يف  ترام�ب  دونال�د  الرئي�س  ولق�اء 
ب�ت معلوم�ات م�ن الدائرة احلزبي�ة للعبادي )ح�زب الدعوة(  رُسّ
ان التفامه�ات االمريكي�ة – العراقية تطرقت اىل امكانية اقامة مخس 
قواع�د امريكي�ة مع زيادة ع�دد القوات ليص�ل اىل 40 الف جندي 
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ومستشار ومتعاقد امريكي. 

وب�نّي نائ�ب ع�ن كتل�ة الدع�وة النيابي�ة يف ترصي�ح صحفي – 
دون الكش�ف عن اس�مه – يف )5 نيس�ان/ ابريل 2017( ان »بقاء 
أي�ة ق�وة أمريكي�ة ع�ى األرايض العراقي�ة بحاج�ة إىل موافق�ات 
احلكوم�ة والربملان )...( وأعداد هذه القوات س�تحددها االتفاقية 

االسراتيجية املوقعة بني بغداد وواشنطن«. 

الق�وى السياس�ية الكردي�ة والُس�نية وطيفًا من القوى الش�يعية 
تؤي�د اقامة تلك القواعد، لكن الذه�اب اىل هكذا خطوة قد ُيفجر 
االوض�اع السياس�ية يف الب�الد، والس�يام م�ع وص�ول كتل�ة نيابية 
ممثل�ة ل�»احلش�د الش�عبي« اىل جمل�س النواب ه�ي )قائم�ة الفتح( 
يف االنتخاب�ات النيابي�ة الت�ي اجري�ت يف 12 اي�ار/ ماي�و املايض، 

وتشاطرها يف الرؤية كتلة )سائرون( التابعة ملقتدى الصدر.

�شراع يف االنبار 
خاض�ت االجنح�ة السياس�ية املتصارع�ة عى االس�تثامرات يف 
االنبار حربًا مريرة، بلغت ذروهتا عى االستفادة من استثامر الطريق 
ال�دويل، ودارت اخلالفات بني فريقني حملي�ني، يضم األول حمافظ 
األنب�ار الس�ابق صهي�ب ال�راوي )احل�زب االس�المي العراقي – 
االخوان املس�لمون( وجمموعة داعميه من أعضاء جملس املحافظة، 
في�ام الفريق املقابل، حرك�ة احلل بزعامة مج�ال الكربويل و)ائتالف 
الوفاء لألنبار سابقًا – حتالف عابرون حاليًا( بزعامة وزير الكهرباء 
السابق قاسم الفهداوي – وكال التحالفني يتمتعان بعالقات جيدة 
م�ع الس�فارة االمريكي�ة واململك�ة االردني�ة اهلاش�مية -، وس�عى 
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الكربويل والفهداوي إىل سحب الثقة من الراوي الذي جلأ إىل عدد 
من عش�ائر األنبار الكبرية للحصول عى الدعم. وبالنهاية استطاع 
حتال�ف الكربويل – الفه�داوي ازاحة الراوي، وتعي�ني القيادي يف 
حركة احلل حممد احللبويس حمافظًا يف )29 آب/ أغس�طس 2017( 
الذي قفز اىل رئاسة جملس النواب العراقي وفقًا ملخطط املحاصصة 

اجلديدة لتشكيل احلكومة برئاسة عادل عبد املهدي.

وبحس�ب عضو جمل�س حمافظة األنب�ار، طه عبد الغن�ي، الذي 
كان يدعم بقاء ال�راوي بمنصبه، بأنه تلقى هتديدًا مبارشًا من وزير 
الكهرباء قاس�م الفه�داوي، ع�ى خلفية وقوفه ض�د منح أحزاب 
متنفذة يف املحافظة حصصًا مالية من عوائد استثامر الطريق الدويل. 

ويوض�ح ال�راوي ان »حرك�ة احل�ل بزعام�ة مج�ال الكرب�ويل، 
وائتالف الوفاء لألنبار بزعامة الفهداوي، حياوالن إجبار املحافظة 
عى أن تدفع هلام %10 من العوائد املتوقعة الستثامر الطريق الدويل«.

وتتوق�ع االنبار، احلص�ول عى جزء من إي�رادات املنفذ وتعيني 
اآلالف م�ن أبنائه�ا كمتطوعني حلامي�ة الطريق، والس�يام اهنا تبدو 
يائس�ة من وعود اعادة البناء والتنمية املحلية املتوقعة بعد انحس�ار 

هتديد تنظيم )داعش(.

عضو بمجلس حمافظة االنبار – فّضل عدم االش�ارة اىل اسمه 
– اك�د يف )6 آب/ اغس�طس 2018( ان »األنبار تتعرض هلجمة 
رشس�ة م�ن قبل بع�ض اجله�ات السياس�ية واحلزبي�ة واملتنفذين 
الذين هم أهم أسباب تأخري استثامر الطريق الدويل وإعادة افتتاح 
املنافذ احلدودية بني العراق وس�وريا واألردن والسعودية بشكل 
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ت�ام«، مضيف�ًا ان »بعض اجلهات تريد مكاس�ب مالية وحصص 
كب�رية من مرشوع تأهيل الطريق الدويل وحتاول بس�ط نفوذها يف 

املنافذ احلدودية«.

عقد جديد 
يف )23 آذار/ مارس 2018( رّسبت وزارة االعامر واإلس�كان، 
معلومات عن امتام العقد بش�كل هنائي م�ع )Constellis( بعد ان 
»تلكأ ألس�باب ادارية وفنية وقانونية«، ووفقًا ملعطيات الوزارة اهنا 
»فرضت ع�ىOlive Group جمموع�ة رشوط تتعلق بنوع الرشكة 

املنفذة، والكلف املالية املرتبة عى اإليرادات«.

لك�ن ال�رشط االه�م والذي يب�دو ان�ه كان حصيل�ة التفاوض 
طيل�ة الفرة املاضية، بأن يت�م »تأمني الطريق بصورة كاماًل من قبل 

القوات االمنية العراقية«.

ويف التفاصي�ل، ووفق�ًا للمعلوم�ات امُلرّسب�ة، ان االتفاق نص 
ع�ى التوقي�ع النهائي مع أحد اذرع الرشك�ة العمالقة وهي )كوينز 
ليس�ت( لتأهيل وتنفيذ وادارة املرشوع الذي س�يوفر 2500 فرصة 
عمل للش�باب، ويضمن عائدات اىل احلكومة العراقية بنسبة 60% 
ملدة 25 عام�ًا، ورشوط عمل ابرزها خفض الكلف املفروضة عى 
املركبات، اذ س�تكون 169 دوالرا للش�احنات املوردة للبضائع، و 
78 دوالرا لش�احنات الركاب، و13 دوالرا لس�يارات املس�افرين 

)الصالون(. وبموجب االتفاق اجلديد، س�ينفذ املرشوع عى مدى 
اربعة اىل ستة اشهر. 
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االردن: ال�شريك اال�شرتاتيجي
ش�ددت »جمموعة عمل مس�تقبل العراق« التي يرأس�ها السفري 
االمريك�ي الس�ابق يف الع�راق راي�ان كروكر، يف رؤيتها الس�تقرار 
العراق ملرحلة ما بعد )داعش(، التي ُنرشت يف )آيار/ مايو 2017(: 

»من ش�أن اعادة طرق التجارة الرئيس�ة بني العراق واالردن اىل 
العم�ل، املس�اعدة عى تعزي�ز االقتصاد االردين، وبالتايل اس�تقرار 
ه�ذا احللي�ف، املع�رض للخط�ر للوالي�ات املتح�دة )...( ويؤثر 
انع�دام االمن يف الع�راق عى التدفق�ات التجاري�ة، حيث توقفت 
التج�ارة العابرة للح�دود، والتي تعترب حاس�مة بالنس�بة القتصاد 
البل�دان املج�اورة مثل االردن، وهو ما يعرقل مش�اريع االس�تثامر 
والتنمية التي يمكن ان تس�هم يف تعزيز الثروة والعاملة واالستقرار 

يف املنطقة عى نحو واسع«.

تعتق�د ادارة الرئيس دونال�د ترامب ان اس�تثامر الطريق الدويل 
الرسي�ع، خي�دم غرضني اساس�يني يف املرحلة االوىل م�ن جني ثامر 
حتقيق املرشوع، ويتمثالن ب�«تنمية حمافظة األنبار اقتصاديًا، وإبعاد 
قوات )احلش�د الشعبي( املدعومة من إيران عن احلدود مع األردن 

والسعودية«.

خ�اض االردن مع الع�راق مباحثات طويلة اس�تغرقت نحو 8 
اش�هر يف العام 2017، قبل االعالن ع�ن افتتاح املعرب التجاري بني 
البلدين يف آب/ اغسطس املايض، كانت بغداد تسعى بأي ثمن اىل 
حصد »نجاح س�يايس – امني« باعادة احياء املعرب، فيام كانت عاّمن 
تش�دد عى حيازة مكاس�ب اقتصادية حتس�ن من اقتصادها املتعثر، 
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ونجح�ت االخرية بالغاء الرس�وم والضائب ع�ن نحو 500 مادة 
يوردها جتار اردنيون اىل العراق. وش�دد االردن عى رضورة التزام 

العراق باتفاقية التجارة احلرة الثنائية املوقعة بينهام. 

االتف�اق ايضًا متخض ع�ن تثبيت التعهد العراق�ي الدائم بمنح 
االردن النفط اخلام عى شكل دفعتني، واحدة جمانية واخرى خمفضة 
الس�عر بنحو 100 الف برميل. فضاًل عن تنش�يط حركة نقل النفط 
اخل�ام عرب املع�رب. واإلرساع بب�دء تنفيذ مرشوع أنب�وب النفط من 
العراق إىل األردن ملس�افة 1490 كل�م، لتزويد احتياجاهتا وتصدير 

النفط العراقي للدول األخرى من خالل ميناء العقبة األردين. 

يعتق�د االردن ب�أن اغ�الق املع�رب م�ع الع�راق يف مت�وز/ يوليو 
2015، عّرض�ه اىل خس�ائر فادح�ة، حي�ث انخفض�ت الصادرات 

األردني�ة خ�الل الع�ام 2016 بنس�بة %8.9، وبلغت ح�وايل 6.1 
مليارات دوالر فيام تراجعت قيمة املس�توردات بنسبة %6.2 لتبلغ 

19.22 مليار دوالر، حسب إحصائيات رسمية. 

فيام تش�ري احصاءات اخرى ان اقيام البضائع املتنقلة بني العراق 
واالردن ع�رب منف�ذ طريبي�ل قبل اغ�الق املعرب، كانت تبل�غ مليار 

دوالر يوميًا.

1.2 ملي�ار  وجت�اوزت خس�ائر قط�اع الش�احنات يف األردن 
دوالر بس�بب إغالق احلدود مع كل من سورية والعراق، بحسب 
تقدي�رات رئيس نقاب�ة أصحاب الش�احنات االردني�ة، حممد خري 

الداوود.

ولزي�ادة التطمين�ات االمريكي�ة ل�الردن، اجرى فريق مش�رك 
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م�ن وزارة الدفاع االمريكية ورشكة اس�تثامر الطريق الدويل )اوائل 
آب/ اغس�طس 2017( لقاءات موسعة مع مسؤولني حمليني وقادة 
باجلي�ش العراقي يف األنبار، والقيام بعمليات مس�ح جوي ورصد 
األوضاع يف املنطقة بشكل عام، بدًءا من احلدود مع األردن، وعى 

طول الطريق الدويل الرابط بني بغداد وعامن. 

نائ�ب الرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة )Constellis(، الرشكة األم 
لرشكة )Olive Group( كريستيان رونو، ُيعّلق: 

»االم�ور السياس�ية يف الع�راق تغمره�ا التحدي�ات، نتمن�ى ان 
الش�عب العراقي والش�عب االردين س�ينظرون اىل هذا املرشوع ملا 
بن�ي م�ن اجله وهو م�ورد حيايت اقتص�ادي )...( خ�الل الفرات 
املزدهرة واآلمنة كان الطريق الرسيع من بغداد اىل عامن يشكل قناة 
جتارية مهمة حيث تذهب وتأيت ما يقارب من 1500 ش�احنة يوميا 
ع�رب هذا الطريق مولدة عوائد جتارية بمقدار مليار دوالر بالش�هر. 
أما يف االزمنة اخلطرة كام هو احلال يف الس�نوات االخرية فان املعرب 
احلدودي الرس�مي م�ع األردن قد اغلق، ورغم ذلك فان س�ائقي 
الشاحنات استمروا باستخدام الطريق واضعني أرواحهم بكفوف 

ايدهيم«.

وس�يطر تنظي�م »الدول�ة االس�المية – داع�ش« ع�ى الطري�ق 
ال�دويل بعد منتصف عام 2014. وأغلق�ت احلكومة العراقية منفذ 
طريبيل هناية عام 2015، ملنع استخدامه لتمويل التنظيم عرب فرض 

االتاوات عى الشاحنات الداخلة اىل البالد.

وتأكيدًا ملس�اعي حتصني االردن اقتصادي�ًا من اهلزات اجلديدة 
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املرتقب�ة يف املنطقة، وضمن مس�اعي واش�نطن اىل حتييد عاّمن عن 
خماطر الرصاع بوصفه املنطقة العازلة واجلبهة التي جيب ااّل تفتح، 
أعل�ن الدي�وان امللك�ي األردين، يف )16 ترشي�ن الث�اين/ نوفمرب 
2018( ع�ن تفاصيل من مباحثات املل�ك عبد اهلل الثاين والرئيس 

بره�م صالح، ترك�زت عى احياء م�رشوع مد أنب�وب نفطي من 
البرصة إىل ميناء العقبة األردين عى البحر األمحر، وتأهيل الطريق 
ال�ربي ب�ني عامن وبغ�داد، وإنش�اء منطق�ة صناعية مش�ركة عى 

احلدود بني البلدين.

وفق�ًا لالتف�اق القدي�م – اجلدي�د، يف�رض أن ينق�ل األنبوب 
املقرح النفط اخلام من حقل الرميلة العمالق يف البرصة إىل مرافئ 
التصدي�ر يف مين�اء العقب�ة األردين، عى أن ي�زود األردن بجزء من 
احتياجات�ه من النفط. وبحس�ب بي�ان الديوان امللك�ي فأن صالح 

يرى ان »تنفيذ املرشوع يعترب اسراتيجيا بالنسبة للعراق«.

االتف�اق ال�ذي تبث فيه احلي�اة االن، وقع ب�ني األردن والعراق 
يف أبريل/ نيس�ان 2013، يقيض بمد أنبوب بطول 1700 كلم لنقل 
النفط العراقي إىل األردن بكلفة تقارب نحو 18 مليار دوالر، وسعة 
مليون برميل يوميا. ومن جهتها تأمل اململكة األردنية التي تستورد 
98 % م�ن حاجاهت�ا من الطاقة بأن يؤمن األنب�وب احتياجاهتا من 

النف�ط اخلام التي تبلغ نح�و 150 ألف برميل يوميا، واحلصول عى 
مئ�ة ملي�ون قدم مكعب من الغ�از الطبيعي يومي�ا. وباالصل، فأن 
بغداد وعاّمن يرتبطان باتفاق وقع مع النظام الس�ابق يتضمن تزويد 
األردن بنحو 30 ألف برميل يوميا من النفط العراقي اخلام، إضافة 
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العراق ما بعد »داعش« )2014 - 2018( أزمات االفراط بالتفاؤل

أللف طن من الوقود الثقيل، إال أن االتفاق توقف نتيجة املتغريات 
احلاصلة يف العراق.

قناة جافة لربط امل�شاريع الكربى
يعد الطريق الدويل الرسيع، قناة اقتصادية جافة، تربط بني سواحل 
اخلليج العريب بمنطقة العقبة االس�راتيجية، ما جيعل هذه القناة تتمتع 
بفرادة جتارية عمالقة. فمستقباًل متثل خطًا حيويًا بني منطقة االستثامر 
الكويتية يف شامهلا وجمموعة اجلزر املشركة مع العراق برشاكة ايرانية، 
واملع�روف ب�»م�رشوع الكويت اجلدي�دة« والذي اعل�ن عنه يف )21 
آذار/ م�ارس 2018( وب�ني م�رشوع )ني�وم - Neum( الس�عودي 

العمالق عى البحر االمحر. 

وبالت�ايل ف�أن الربط بني هذي�ن املرشوعني العمالق�ني يتوجب 
توظي�ف القناة العراقية اجلافة التي تنطلق من ميناء ام قرص املحادد 
لدول�ة الكويت بعائدات مالية كبرية، مع امكانية اعادة بناء خارطة 
التوازن الس�يايس يف جنوب ووسط العراق مع تدفق االستثامرات 
اخلليجي�ة الت�ي اقّره�ا مؤمتر املانحني الع�امر الع�راق يف الكويت، 
فاململك�ة العربي�ة الس�عودية تس�عى اىل تدخل اقتص�ادي ناعم يف 
املنطق�ة لتقلي�ص النف�وذ االي�راين ع�رب مرشوعات كب�رية توظف 
االف العراقيني الش�بان من املحافظات التي تعاين فقرًا هائاًل نتيجة 

سياسيات االخفاق االقتصادي والفساد وعسكرة املجتمع.



253

�شح����يف وب�ح���ث م�شتقل يف عل���م �الجتم�ع، و�ش�ع���ر ون�قد، من 
مو�ليد �لب�ش���رة 1982، ن��شر ورئي�ص حترير جملة نرث �لف�شلية 
)2010 - 2011(، ع�شو �حّت�د �الأدب�ء و�لكّت�ب يف �لعر�ق، رئي�ص 

وم���ن موؤ�ش�شي ن����دي �ل�شع���ر يف �لب�ش���رة يف دورت���ه �لت�أ�شي�شية 
)2007 – 2008(. �شعرّي���ً� له: »زجن���ي ��شقر« دم�شق 2011. له 

�ربعة كتب �شعرية م�شرتك���ة مع �شعر�ء �آخرين. نقدّيً� له: »�أقنعة 
�لق�شب- قر�ء�ت �شيكولوجي���ة يف ق�شيدة �لنرث« بغد�د 2012. 
كت���ب �لعدي���د م���ن �لدر��ش����ت �لنقدية ع���ن �لتج����رب �ل�شعرية 
�لعر�قي���ة �جلدي���دة. ح�ئز على ج�ئ���زة )ن�شي���ج( الأف�شل ك�تب 
عن ق�ش�ي� �لتنوع �لثق����يف و�لتعددية يف �لع�مل �لعربي و�ملمنوحة 
م���ن �لوك�لة �لفرن�شية لالعالم �ل���دويل )CFI(، وموؤ�ش�شة �شمر 
ق�ش���ر، وموؤ�ش�ش���ة �دي����ن للح���و�ر )2017(. ومر�ش���ح �لق�ئم���ة 
�لق�ش���رة جل�ئز »ك���ورت �ش���ورك« لل�شج�ع���ة �ل�شح�فية �لتي 
متنحه���� موؤ�ش�ش���ة توم�شون روي���رتز لع�م 2018. ن�ش���رت مق�الته 
و�بح�ث���ه ب�لعربية و�النكليزي���ة و�لفرن�شية و�المل�ني���ة و�ال�شب�نية 

و�لف�ر�شية.
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